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คูํมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ค าน า 
 

คูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้เรียบเรียงไว๎            
เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือที่ใช๎เป็นแนวเดียวกันของผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ในการจัดการเรียนรู๎   
ของนักเรียนผํานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงหวังวําคูํมือการจัดกิจกรรมฯ เลํมนี้ คงจะอ านวยประโยชน์ให๎แกํผู๎ก ากับ
ลูกเสือของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

(นายประยูร  ค าเติม)  
      งานลูกเสือ 
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คูํมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พระบรมราโชวาท 
 

ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

“ข๎าพเจ๎าได๎เคยกลําวแกํคณะลูกเสือในโอกาสอ่ืนมาแล๎ววํา การลูกเสือนั้นเป็นกิจการที่ผู๎ใหญํจัด
ขึ้นส าหรับเด็ก เพ่ือชักจูงและฝึกฝน ให๎เติบโตเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์และเป็นผู๎สามารถเหมาะสม ที่จะอยูํ
ในสังคม ดังนั้นจึงเป็นที่เข๎าใจและเป็นที่หวังวํา ตํอไปข๎างหน๎า ลูกเสือจะเป็นคนส าคัญของชาติคือจะเป็น
ผู๎บริหารปกครองบ๎านเมือง ได๎ขอให๎ลูกเสือทราบถึงสิ่งส าคัญในการปกครองไว๎วํา ในบ๎านเมืองนั้น มีทั้งคน
ดีและคนไมํดีไมํมีใครจะท าให๎คนทุกคนเป็นคนดีได๎ทั้งหมด การท าให๎บ๎านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร๎อย 
จึงมิใชํการท าให๎ทุกคน เป็นคนดีหากแตํอยูํที่ การสํงเสริมคนดีให๎คนดีได๎ปกครองบ๎านเมือง และควบคุมคน
ไมํดีไมํให๎มีอ านาจ ไมํให๎กํอความเดือดร๎อนวุํนวายได๎ ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝึกฝนตนเองให๎มาก เพ่ือให๎
พร๎อมและให๎เหมาะแกํ ภาระหน๎าที่อันจะมีมาข๎างหน๎านั้น” 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลกูเสอื เนตรนารี 
 
ลูกเสือมาจากค าว่า SCOUT ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

S : Sincerity   หมายถึง  ความจริงใจ มีน้ าใสใจจริงตํอกัน 
C : Courtesy   หมายถึง  ความสุภาพอํอนโยน เป็นผู๎มีมารยาทดี 
O : Obedience  หมายถึง  การเชื่อฟัง อํอนน๎อมถํอมตน อยูํในโอวาท 
U : Unity   หมายถึง  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน รู๎รักสามัคคี 
T : Thrifty   หมายถึง  ความมัธยัสถ์ ใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด 

 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1. หมวก  
ทรงอํอน (เบเรํห์) มีตราหน๎าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ท าด๎วยโลหะสีทอง เวลาสวมให๎

ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย 
 

2. เสื้อ   
คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอกผําอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสอบกว๎าง 3.5 เซนติเมตร มีดุมเหนือ

เข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข๎างละ 1 กระเป๋า  มีแถบตรงกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะ
รังดุมก่ึงกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อด๎านคอกว๎าง 2.5 เซนติเมตร  ปลายมน  มีดุมที่ปลาย
อินทรธนูทางด๎านคอด๎านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด๎วยวัตถุสีน้ าตาลแกํให๎ชายเสื้ออยูํภายใน
กางเกง 
 

3. ผ้าผูกคอ   
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ด๎านฐาน 100 เซนติเมตร ด๎านตั้ง 75 เซนติเมตร สีตามสีประจ าภาค

การศึกษา และมีหํวงซึ่งไมํใชํหํวงกิลเวลล์สวมผ๎าผูกคอ ส าหรับสีประจ าจังหวัดพิษณุโลก คือ สีมํวง 
 

4. กางเกง   
สีกากี  ขาสั้นเหนือเขําประมาณ 5 เซนติเมตร สํวนกว๎างของกางเกงเมื่อยืนตรงหํางจากขาตั้งแตํ 

8 - 12  เซนติเมตร ปลายขาพับเข๎ากว๎าง 5 เซนติเมตร ผําตรงสํวนหน๎ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข๎างละ 1 
กระเป๋าและมีหูร๎อยเข็มขัดยาวไมํเกิน 6 เซนติเมตร กว๎าง 1 เซนติเมตร 
 

5. เข็มขัด   
หนังสีน้ าตาล กว๎างไมํเกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด๎วยโลหะสีทอง มีลานดุนรูปตราคณะ

ลูกเสือแหํงชาติภายในกรอบชํอชัยพฤกษ์ 
 



ง 
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6. ถุงเท้า   
ยาวสีกากี พับซํอนไว๎ใต๎เขํา ติดพํูสีเลือดหมูข๎างละ 2 พํู โผลํออกมาจากขอบถุงเท๎าประมาณครึ่ง

นิ้ว หรือ 1.5 เซนติเมตร 
 

7. รองเท้า   
หนังหรือผ๎าใบสีน้ าตาลแกํไมํมีลวดลาย หุ๎มส๎นชนิดผูก 

 

8. เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
    8.1 เครื่องหมายจังหวัด ท าด๎วยผ๎า มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวง วําด๎วยเครื่องแบบก าหนดติดที่
มุมผ๎าผูกคอตรงข๎ามกับด๎านฐาน 

 
เครื่องหมายผ๎าผูกคอประจ าจังหวัดพิษณุโลก 

 

8.2 เครื่องหมายสังกัด ท าด๎วยผ๎าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ยาว 7 เซนติเมตร กว๎าง 1.5 เซนติเมตร  
ขลิบริมสีขาว มีชื่อกลุํม หรือกอง (ชื่อโรงเรียน) สีขาวติดโค๎งตามไหลํเสื้อข๎างขวา 
    8.3 เลขกลุํมและเลขกอง ท าด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด๎านละ 3.5 เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว 
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุํมสีขาวสูง 1.5 เซนติเมตร อยูํข๎างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 เซนติเมตร อยูํ
ข๎างลํางติดใต๎เครื่องหมายชื่อกลุํมหรือกอง 
 

9. กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว 
    9.1 เครื่องหมายหมูํ ท าด๎วยผ๎ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด๎านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป     
สีตามสีประจ าหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขลิบริมสีเลือกหมู ติดที่ไหลํเสื้อข๎างซ๎ายใต๎ตะเข็บประมาณ 1 
เซนติเมตร 

9.2 อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร “ล.ญ.” ปักด๎วยด๎ายหรือไหมสีทองปลายอินทรธนูมี
ดุมเชํนเดียวกับดุมเสื้อ (ดุมทองไมํถูกต๎อง) 
 

หมายเหตุ  
1. ถ๎าเป็นนายหมูํหรือรองนายหมูํให๎สวมสายนกหวีดเหลืองทับผ๎าผูกคอ นกหวีดใสํกระเป๋าเสื้อ

ข๎างซ๎าย 
2. ถ๎าสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษได๎ให๎ติดแขนเสื้อข๎างขวาเรียงเป็นสามแถว ถ๎าเกิน 9 วิชา ให๎ติดที่

สายสะพายสีเหลืองขลิบสีน้ าเงิน 
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เครื่องผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1. เครื่องแบบชาย 
1.1 หมวก เสื้อ กางเกง ถุงเท๎า รองเท๎า พํู เชํนเดียวกับลูกเสือ 
1.2 เข็มขัด เหมือนลูกเสือ แตํขนาดกว๎าง 4 เซนติเมตร 
1.3 ผ๎าผูกคอ เหมือนลูกเสือ แตํมีขลิบสีน้ าเงินขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด๎าน  

 

2. เครื่องแบบหญิง 
2.1 หมวก เสื้อ รองเท๎า เหมือนลูกเสือ 
2.2 กระโปรงสีกากียาวครึ่งนํอง ไมํมีจีบ ชายกระโปรงไมํบาน 
2.3 ผ๎าผูกคอเหมือนผู๎ก ากับชาย 
2.4 เข็มขัดเหมือนลูกเสือ แตํกว๎าง 3 เซนติเมตร   
2.5 ถุงเท๎าสั้นสีกากี เวลาสวมพับลงไปแคํตาตุํม (ไมํมีพํู) 

 

3. เครื่องประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
3.1 อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ปักด๎วยด๎ายหรือไหมสีทอง 

  3.2 ถ๎ายังไมํได๎รับเครื่องหมายวูดแบดจ์เมื่อสวมผ๎าผูกคอแล๎วให๎สวมสายนกหวีด (สีเหลืองสลับด า) 
ทับผ๎าผูกคอ นกหวีดใสํกระเป๋าซ๎าย 

3.3 ป้ายชื่อติดเหนือกระเป๋าขวา 
3.4 เครื่องหมายต าแหนํงท าด๎วยโลหะรูปโลํยาว 5.5 เซนติเมตร กว๎าง 3 เซนติเมตร มีรูปตรา

คณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง พ้ืนและขอบเครื่องหมายมีสีดังนี้ (ติดก่ึงกลางกระเป๋าเสื้อด๎านข๎างขวา) 
      3.4.1 ผู๎อ านวยการและรองผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน พ้ืนสีมํวง 
     3.4.2 ผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือ    พ้ืนสีเขียว ขอบขาว 

           3.4.3 รองผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือ    พ้ืนสีแดง ขอบขาว 
     3.4.4 ผู๎ก ากับลูกเสือ     พ้ืนสีเขียว 
     3.4.5 รองผู๎ก ากับลูกเสือ    พ้ืนสีแดง 
 

หมายเหตุ ผู๎ก ากับและรองผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํมีอักษรยํอ “ล.ญ.” 
   

3.5 เครื่องหมายสังกัด (ชื่อโรงเรียน) ติดเหมือนลูกเสือ 
3.6 ผู๎ก ากับกลุํมและรองผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือติดเฉพาะเลขกลุํม (เลขกองไมํต๎องติด) 
3.7 ผู๎ก ากับและรองผู๎ก ากับลูกเสือ ติดทั้งเลขกลุํมและเลขกอง 
3.8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับได๎เหมือนเครื่องแบบข๎าราชการ 
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การแต่งกายของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตารางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
ภาคเรียนที่ 1 

สัปดาห์
ที ่

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

เรื่อง หมายเหตุ 

1 - พิธีเปิดกอง  
2 1 นักสะกดรอย 1 (จ าลองรอยเท๎า หรือเครื่องหมายตํางๆ)  
3 2 นักสะกดรอย 2 (การใช๎ปูนปลาสเตอร์หลํอรอยเท๎า)  
4 3 นักสะกดรอย 3 (กิจกรรมฐานการสะกดรอย)  
5 4 นักผจญภัย 1 (การรายงานตัวเข๎าฐานของลูกเสือ)  
6 5 นักผจญภัย 2 (การขว๎างเชือกชํวยชีวิต การไตํเชือก การโรยตัว)  
7 6 นักผจญภัย 3 (กิจกรรมฐานผจญภัย)  
8 - สันทนาการและเกม  
9 - บ าเพ็ญประโยชน์  
10 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 
11 7 สมรรถภาพทางกาย 1 (ยาเสพติด)  
12  สมรรถภาพทางกาย 1 (ยาเสพติด) (ตํอ) 
13 8 สมรรถภาพทางกาย 2 (กายบริหาร)  
14  สมรรถภาพทางกาย 2 (กายบริหาร) (ตํอ) 
15 9 สมรรถภาพทางกาย 3 (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  
16  สมรรถภาพทางกาย 3 (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย) (ตํอ) 
17  สมรรถภาพทางกาย 3 (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย) (ตํอ) 
18 - สันทนาการและเกม  
19 - บ าเพ็ญประโยชน์  
20 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
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คูํมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตารางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
ภาคเรียนที่ 2 

สัปดาห์
ที ่

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

เรื่อง หมายเหตุ 

1 10 การแสดงออกทางศิลปะ 1 (ประเภทการแสดงวัฒนธรรมไทย)  
2 11 การแสดงออกทางศิลปะ 2 (ประเภทการแสดงวัฒนธรรมสากล)  
3 12 การแสดงออกทางศิลปะ 3 (ประเภททัศนศิลป์)  
4 13 การแสดงออกทางศิลปะ 4 (ประเภทอักษรศาสตร์)  
5 14 การเดินทางส ารวจ 1 (การวางแผน การเตรียมการ)  
6 15 การเดินทางส ารวจ 2 (การเขียนวัตถุประสงค์ การเขียนรายงาน)  
7 16 การเดินทางส ารวจ 3 (การส ารวจตามเส๎นทางท่ีก าหนด)  
8 - สันทนาการและเกม  
9 - บ าเพ็ญประโยชน์  
10 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 
11 17 อุดมคติ 1 (แนวปฏิบัติตามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎ)  
12 18 อุดมคติ 2 (แนวปฏิบัติที่สอดคล๎องกับศีลธรรม พิธีกรรมทาง 

             ศาสนาและสังคม) 
 

13 19 สิ่งแวดล๎อม 1 (ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น)  
14 20 สิ่งแวดล๎อม 2 (การอนุรักษ์แหลํงน้ า)    
15 21 สิ่งแวดล๎อม 3 (มลพิษทางน้ า อากาศและสารพิษ)    
16 22 การบริการ 1 (การบริการและพัฒนาชุมชน)  
17 23 การบริการ 2 (ทักษะพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน)  
18 - สันทนาการและเกม  
19 - พิธีปิดกอง  
20 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
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คูํมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

สารบัญ 
 

แผนการจัดกิจกรรมที่                    หน้า 
1 นักสะกดรอย 1 (จ าลองรอยเท๎า หรือเครื่องหมายตํางๆ) 1 
2 นักสะกดรอย 2 (การใช๎ปูนปลาสเตอร์หลํอรอยเท๎า) 3 
3 นักสะกดรอย 3 (กิจกรรมฐานการสะกดรอย) 5 
4 นักผจญภัย 1 (การรายงานตัวเข๎าฐานของลูกเสือ) 9 
5 นักผจญภัย 2 (การขว๎างเชือกชํวยชีวิต การไตํเชือก การโรยตัว) 11 
6 นักผจญภัย 3 (กิจกรรมฐานผจญภัย) 13 
7 สมรรถภาพทางกาย 1 (ยาเสพติด) 18 
8 สมรรถภาพทางกาย 2 (กายบริหาร) 20 
9 สมรรถภาพทางกาย 3 (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย) 22 
10 การแสดงออกทางศิลปะ 1 (ประเภทการแสดงวัฒนธรรมไทย) 42 
11 การแสดงออกทางศิลปะ 2 (ประเภทการแสดงวัฒนธรรมสากล) 44 
12 การแสดงออกทางศิลปะ 3 (ประเภททัศนศิลป์) 46 
13 การแสดงออกทางศิลปะ 4 (ประเภทอักษรศาสตร์) 48 
14 การเดินทางส ารวจ 1 (การวางแผน การเตรียมการ) 51 
15 การเดินทางส ารวจ 2 (การเขียนวัตถุประสงค์ การเขียนรายงาน) 53 
16 การเดินทางส ารวจ 3 (การส ารวจตามเส๎นทางท่ีก าหนด) 55 
17 อุดมคติ 1 (แนวปฏิบัติตามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎ) 61 
18 อุดมคติ 2 (แนวปฏิบัติที่สอดคล๎องกับศีลธรรม พิธีกรรมทางศาสนาและสังคม) 63 
19 สิ่งแวดล๎อม 1 (ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น) 72 
20 สิ่งแวดล๎อม 2 (การอนุรักษ์แหลํงน้ า)   74 
21 สิ่งแวดล๎อม 3 (มลพิษทางน้ า อากาศและสารพิษ)   76 
22 การบริการ 1 (การบริการและพัฒนาชุมชน) 86 
23 การบริการ 2 (ทักษะพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน) 88 

บรรณานุกรม 101 
ภาคผนวก (หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ เพลงลูกเสือ เกมลูกเสือ เรื่องสั้นลูกเสือ) 102 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 1 เร่ือง นักสะกดรอย 1              จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การสะกดรอย หมายถึง การคนหาหรือตามรอยสิ่งตางๆ เชน รอยเทาคน รอยเทาสัตวแหรือ
เครื่องหมายตางๆ ดังนั้นนักสะกดรอยในที่นี้จึงหมายถึง ลูกเสือที่ท าหนาที่คนหาหรือสะกดรอยสิ่งตางๆ   
ตลอดจนการสังเกต จดจ าสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในเสนทางหรือตามวัสดุธรรมชาติ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณแ ลักษณะของรอยเทาคน หลอรอยเทาสัตวแดวยปูนปลาสเตอรแ
และปฏิบัติการสะกดรอยตามระยะทางที่ก าหนดใหได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 อธิบายลักษณะของรอยเทาคนที่แตกตางกันไดอยางนอย 3 รอย 
 
3. เนื้อหา 
 ลักษณะของรอยเทาคนที่แตกตางกันอยางนอย 3 รอย 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)             
 4.2 เกม …………………………… 
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                       
      4.3.1 ผูก ากับฯ สรางสถานการณแ โดยท ารอยเทาจ าลองลักษณะตางๆ บนพ้ืนทราย อยาง
นอย 3 รอย   

      4.3.2 ลูกเสือแตละหมูรวมกันวิเคราะหแรอยเทา วาเป็นอยางไรพรอมทั้งบันทึกผลวิเคราะหแ
เป็นผลงานของหมู   
      4.3.3 ตัวแทนหมูลูกเสือน าเสนอผลการวิเคราะหแรอยเทาใหกับลูกเสือหมูอ่ืนๆ และผูก ากับฯ ฟัง 
      4.3.4 ผูก ากับสรุปลักษณะรอยเทาที่ถูกตองใหลูกเสือฟัง พรอมทั้งใหขอคิดในการสังเกต
รอยเทาคน 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………         
         4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 รอยเทาจ าลอง จ านวน 3 รอย 

5.2 กระบะทราย 
 

6. การวัดผลประเมินผล 
6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 2 เร่ือง นักสะกดรอย 2              จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การสะกดรอย หมายถึง การคนหาหรือตามรอยสิ่งตางๆ เชน รอยเทาคน รอยเทาสัตวแหรือ
เครื่องหมายตางๆ ดังนั้นนักสะกดรอยในที่นี้จึงหมายถึง ลูกเสือที่ท าหนาที่คนหาหรือสะกดรอยสิ่งตางๆ   
ตลอดจนการสังเกต จดจ าสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในเสนทางหรือตามวัสดุธรรมชาติ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณแ ลักษณะของรอยเทาคน หลอรอยเทาสัตวแดวยปูนปลาสเตอรแ
และปฏิบัติการสะกดรอยตามระยะทางที่ก าหนดใหได 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
2.2.1 หลอรอยเทาสัตวแดวยปูนปลาสเตอรแได 
2.2.2 อธิบายวิธีการผสมปูนปลาสเตอรแเพ่ือใชในการหลอรอยเทาสัตวแได 

 
3. เนื้อหา 
 วิธีการผสมปูนปลาสเตอรแและวิธีการหลอรอยเทาสัตวแ 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)           
 4.2 เกม …………………………… 
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 
      4.3.1 ลูกเสือศึกษาวิธีการผสมปูนปลาสเตอรแ โดยผูก ากับฯ สาธิตใหดูพรอมทั้งใหลูกเสือฝึก
ปฏิบัติตาม 

     4.3.2 ผูก ากับฯ สาธิตการน าปูนปลาสเตอรแที่ผสมแลว หลอรอยเทาสัตวแใหลูกเสือดู พรอมทั้ง
ใหลูกเสือปฏิบัติตาม 

     4.3.3 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือหลอรอยเทาสัตวแ รอยรถยนตแ รอยเทานก จ านวน 6 รอย โดยตอง
มีรอยเทานก 2 รอยพรอมทั้งบอกสถานที่หลอดวย 

     4.3.4 เมื่อลูกเสือหลอครบแลวใหน าสงผูก ากับฯ 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………        
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ปูนปลาสเตอรแ 

5.2 กะละมัง 1 ใบ 
5.3 ตัวอยางรอยเทาสัตวแที่หลอดวยปูนปลาสเตอรแ 

 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 3 เร่ือง นักสะกดรอย 3              จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การสะกดรอย หมายถึง การคนหาหรือตามรอยสิ่งตางๆ เชน รอยเทาคน รอยเทาสัตวแหรือ
เครื่องหมายตางๆ ดังนั้นนักสะกดรอยในที่นี้จึงหมายถึง ลูกเสือที่ท าหนาที่คนหาหรือสะกดรอยสิ่งตางๆ   
ตลอดจนการสังเกต จดจ าสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในเสนทางหรือตามวัสดุธรรมชาติ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 ลูกเสือที่ท าหนาที่คนหาหรือสะกดรอยสิ่งตางๆ ตลอดจนการสังเกต จดจ าสิ่งตางๆ ที่ปรากฏใน
เสนทางได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

ลูกเสือคนหาหรือตามรอยสิ่งตางๆ เชน รอยเทาคน รอยเทาสัตวแหรือเครื่องหมายตางๆ ได 
 

3. เนื้อหา 
 การสะกดรอยตามเสนทางที่ก าหนดไว 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)     
 4.2 เกม …………………………… 
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                       

     4.3.1 ผูก ากับฯ สรางเสนทางการสะกดรอยใหลูกเสือ    
            4.3.2 ลูกเสือแตละหมูท าการสะกดรอยตามเสนทาง พรอมทั้งบันทึกเป็นผลงานของหมู  
      4.3.3 ตัวแทนหมูลูกเสือน าเสนอผลการสะกดรอยใหลูกเสือหมูอ่ืนๆ และผูก ากับฯ ฟัง 
      4.3.4 ผูก ากับสรุปเหตุการณแที่ถูกตองใหลูกเสือฟัง พรอมทั้งใหขอคิดในการสังเกตเหตุการณแ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………         
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)    
 
5. สื่อการเรียนการสอน 

แผนผังการสะกดรอย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. การวัดผลประเมินผล 
6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง การสะกดรอย 

 
การเดินสะกดรอย  
  การเดินสะกดรอย เป็นการฝึกใหลูกเสือรูจักสังเกต จดจ า โดยก าหนดใหคนหาสิ่งที่ก าหนดไวตาม 
จุดหมายหรือเสนทาง โดยการท าเครื่องหมายไว เชน กระดาษสีที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ โรยตามทางหรืออาจใช 
วัสดุธรรมชาติ เชน ฟุอนหญา กิ่งไมกอนหิน เป็นตน นา มาวางเรียงกันเป็นเครื่องหมาย  
 
เครื่องหมายท่ีใช้ในการเดินสะกดรอย  

1. เครื่องหมายห้ามไปทางนี้ เป็นรูปกากบาท หมายถึงใหหยุดแลวหาเสนทางอ่ืนไปโดยดู 
เครื่องหมายใกล วาสั่งใหไปทางใด 

 
  

2. เครื่องหมายให้ไปทางนี้ เป็นรูปลูกศร หมายถึงใหเดินตามลูกศร 

 
  

3. เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้าย ถาเปน็ฟุอนหญาใหมัดแลวหักปลายหันไปทางซายมือ ถาเป็นกิ่งไม
ให ใชไมพาดบนงามไมโดยหันปลายไมไปทางซายมือ ถาเป็นกอนหินใหวางกอนหินเล็กซอนบนกอนหิน 
ใหญ แลววางกอนหินอีกกอนหนึ่งไวทางซายมือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. เครื่องหมายให้เลี้ยวขวา ถาเปน็ฟุอนหญาใหมัดแลวหักปลายหันไปทางขวามือ ถาเป็นกิ่งไม
ใหใชวางพาดบนงามไมโดยหันปลายไมไปทางขวามือ ถาเป็นกอนหินใหวางกอนหินเล็กซอนบนกอนหิน 
ใหญ แลววางกอนหินอีกกอนหนึ่งไวทางขวามือ 

  
 

5. เครื่องหมายขอความช่วยเหลือหรือมีอันตราย เมื่อพบฟุอนหญาเรียงกันสามฟุอน กิ่งไมเรียง
กันสามกิ่ง หรือกอนหินซอนกันสามกอน แสดงวามีคนขอความชวยเหลือหรือเป็นเขตอันตราย 

 
 

6. เครื่องหมายแสดงทิศทางและท่ีตั้งของสิ่งของ เมื่อพบเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมมีตัวเลขอยู
ดานใน และมีลูกศรชี้ไปทางใด หมายถึง ใหเดินไปตามลูกศรชี้และนบักาวตามจ านวนตัวเลข ก็จะพบ
สิ่งของ หรือเครื่องหมายสั่งใหท าอะไรตอไป 

   

7. เครื่องหมายแสดงแหล่งน้ า เมื่อพบเครื่องหมายนี้แสดงวา มีแหลงน้ าขางหนา  

 
 

8. เครื่องหมายสั่งให้กลับ เมื่อพบเครื่องหมายวงกลมใหญและมีวงกลมเล็กอยูขางในหรือ 
เครื่องหมายสามเหลี่ยมมีวงกลมอยูตรงกลางหมายถึง ใหลูกเสือกลับที่ตัง้กองลูกเสือได  

 
การปฏิบัติกิจกรรมเศษสะกดรอย ลูกเสือจะตองอยูรวมกนั เป็นกลุมหรือหมู มีความสามัคคี 

ชวยเหลือกนัและกัน มีความรอบคอบ อดทน รูจักสังเกต จดจ า และบนัทึกเครื่องหมายที่พบเห็นไว 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 4 เร่ือง นักผจญภัย 1              จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การผจญภัยเป็นกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน และรูจักการตัดสินใจอยางฉับพลันในปัญหาเฉพาะ
หนา การผจญภัยของลูกเสือมีการฝึกการทดสอบก าลังใจคลายทหาร แตเป็นเพียงเบื้องตนเทานั้น โดยมี
วัตถุประสงคแ เพ่ือฝึกการเป็นผูน าและผูตามที่ดี รูจักแกไขปัญหาเฉพาะหนากลาตัดสินใจและมีไหวพริบ   
กอใหเกิดความสนุกสนาน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมผจญภัยไดอยางปลอดภัย 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกหลักความปลอดภัยในการผจญภัยได 

2.2.2 ปฏิบัติการรายงานตัวเขาฐานผจญภัยไดถูกตอง 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 หลักความปลอดภัยในการผจญภัย   
 3.2 การรายงานตัวเขาฐานผจญภัย 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)            
 4.2 เกม …………………………… 
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                       

     4.3.1 ผูก ากับฯ สาธิตการรายงานตัวเขาฐาน พรอมทั้งใหนายหมูลูกเสือปฏิบัติตาม 
     4.3.2 ลูกเสือแตละหมูสลับกันปฏิบัติหนาที่นายหมู 
     4.3.3 ผูก ากับฯ สุมลูกเสือออกมาสาธิตการรายงานตัวเขาฐานผจญภัย 2 – 3 หมู    
     4.3.4 ผูก ากับฯ สรุปการสาธิตของลูกเสือ พรอมทั้งแนะน าหลักความปลอดภัยในการผจญภัย

ใหกับลูกเสือ  
       4.3.5 ลูกเสือบันทึกหลักความปลอดภัยในการผจญภัยไวเป็นผลงานของตนเอง 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………        
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
5.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2509 
5.2 แนวการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 5 เร่ือง นักผจญภัย 2              จ านวน 1 คาบเรียน 

 
1. สาระส าคัญ 

การผจญภัยเป็นกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน และรูจักการตัดสินใจอยางฉับพลันในปัญหาเฉพาะ
หนา การผจญภัยของลูกเสือมีการฝึกการทดสอบก าลังใจคลายทหาร แตเป็นเ พียงเบื้องตนเทานั้น โดยมี
วัตถุประสงคแ เพ่ือฝึกการเป็นผูน าและผูตามที่ดี รูจักแกไขปัญหาเฉพาะหนากลาตัดสินใจและมีไหวพริบ   
กอใหเกิดความสนุกสนาน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมผจญภัยไดอยางปลอดภัย 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 ปฏิบัติการขวางเชือกชวยชีวิตได 

2.2.2 ปฏิบัติการไตเชือกได 
2.2.3 ปฏิบัติการโรยตัวได 

 
3. เนื้อหา 

3.1 วิธีการขวางเชือกชวยชีวิต   
 3.2 วิธีการไตเชือก 
 3.3 วิธีการโรยตัว 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)            
 4.2 เกม …………………………… 
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                  

     4.3.1 ผูก ากับฯ ชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม โดยใหลูกเสือศึกษาวิธีการขวางเชือกชวยชีวิต    
การไตเชือก การโรยตัวและฝึกปฏิบัติ ตามฐานที่ผูก ากับฯ จัดไว     

     4.3.2 ลูกเสือแตละหมูเวียนฐานกิจกรรมจนครบ 3 ฐาน 
     4.3.3 ผูก ากับฯ สุมลูกเสือออกมาสาธิตการขวางเชือกชวยชีวิต การโรยตัวและการไตเชือก 
     4.3.4 ผูก ากับฯ สรุปการสาธิตของลูกเสือ พรอมทั้งเนนย้ าถึงหลักของ ความปลอดภัยในการ

ผจญภัยใหกับลูกเสือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………        
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2509 

5.2 เชือก 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 6 เร่ือง นักผจญภัย 3              จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การผจญภัยเป็นกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน และรูจักการตัดสินใจอยางฉับพลันในปัญหาเฉพาะ
หนา การผจญภัยของลูกเสือมีการฝึกการทดสอบก าลังใจคลายทหาร แตเป็นเพียงเบื้องตนเทานั้น  โดยมี
วัตถุประสงคแ เพ่ือฝึกการเป็นผูน าและผูตามที่ดี รูจักแกไขปัญหาเฉพาะหนากลาตัดสินใจและมีไหวพริบ   
กอใหเกิดความสนุกสนาน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมผจญภัยไดอยางปลอดภัย 
     2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่งฐานผจญภัยไดอยางนอย 5 ฐาน 
 

3. เนื้อหา    
 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมฐานผจญภัย ……(ชื่อฐาน)…….. 
 3.2 ปฏิบัติกิจกรรมฐานผจญภัย ……(ชื่อฐาน)…….. 
 3.3 ปฏิบัติกิจกรรมฐานผจญภัย ……(ชื่อฐาน)…….. 
 3.4 ปฏิบัติกิจกรรมฐานผจญภัย ……(ชื่อฐาน)…….. 
 3.5 ปฏิบัติกิจกรรมฐานผจญภัย ……(ชื่อฐาน)…….. 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)            
 4.2 เกม …………………………… 
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 

     4.3.1 ผูก ากับฯ ชี้แจงการปฏิบัติขณะเขาประจ าฐานผจญภัย และการใหสัญญาณเปลี่ยนฐาน
ผจญภัย พรอมทั้งจัดลูกเสือลงฐานผจญภัย 

1) ฐานผจญภัยที่ 1 ……(ชื่อฐาน)…….. 
  2) ฐานผจญภัยที่ 2 ……(ชื่อฐาน)…….. 
  3) ฐานผจญภัยที่ 3 ……(ชื่อฐาน)…….. 
  4) ฐานผจญภัยที่ 4 ……(ชื่อฐาน)…….. 
  5) ฐานผจญภัยที่ 5 ……(ชื่อฐาน)…….. 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.2 ลูกเสือแตละหมูเขาประจ าฐานและเริ่มปฏิบัติการผจญภัย เมื่อไดยินสัญญาณ รองผู
ก ากับฯ ใหคะแนนการปฏิบัติของลูกเสือ 

     4.3.3 รองผูก ากับฯ สรุปการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือแตละฐาน 
     4.3.4 ผูก ากับสรุปการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………        
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 เชือกขนาด 1 นิ้ว          

5.2 เชือกรัดชิ่ง 
 

6. การวัดผลประเมินผล 
6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง นักผจญภัย 

 

การขึ้นต้นไม้หรือไต่เชือก 
     1. ตนไม กิ่งไมหรือเชือกที่จะใหลูกเสือขึ้นหรือไตนั้น ผูก ากับตองทดสอบความแข็งแรงดูใหแนใจ
กอน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย 
        2. ตนไมที่จะใหลูกเสือข้ึน ควรมีกิ่งต่ า ใหยึดและปีนขึ้นงายอยาใหลูกเสือขึ้นไปสูงนัก 
          3. ตนไมที่มีลวดหนามพาดผานไมควรใหลูกเสือขึ้น 
          4. เชือกท่ีจะใหลูกเสือไต ตองแข็งแรง เสนรอบวงอยางนอยหนึ่งนิ้วฟุต 
        5. เมื่อไตเชือก ลูกเสือตองใหน้ าหนักตัวกระชับอยูที่จุด 3 จุด ตลอดเวลา กลาวคือ เทาทั้งสอง
และท่ีมือ 1 ขาง หรือที่มือทั้งสองขาง และท่ีเทาหนึ่งขาง 
 
การโรยตัว (Rappel) 

หมายถึงการลงจากที่สูงโดยอาศัยเชือกหรือสายคาดรัดมาผูกรอบเอวแลวน า ไปคลองที่ตนขาทั้ง
สองขาง จากนั้นคอยๆ หยอนตัวลงมา การโรยตัวเป็นเพียงเทคนิคหนึ่ง ในการเคลื่อนยายและเขาถึงพ้ืนที่ 
จากที่สูงไปยังจุดที่ต่ ากวาเป็นเสี้ยว หนึ่งในการใชเชือกกูภัย ซึ่งระบบงานกูภัย ไมไดมีแคการโรยตัว หรือ
การไตขึ้นเชือกและไมใชการปีนเขาในเชิงกีฬา ซึ่งมีความแตกตาง ทั้งทางดานเทคนิคและอุปกณแที่ใชแต
เนื่องจากอุปกรณแปีนเขา เป็นที่รูจักอยางแพรหลายในทองตลาด และมีความคลายคลึงกับอุปกรณแกูภัยบาง
ประเภทจึงยังมีบางหนวยงานที่ยังคงใชอุปกรณแการปีนเขาสับสนกับอุปกรณแ กูภัย ดวยความไมเขาใจ ถึง
มาตรฐานและอัตราการรับน้ า หนัก ของอุปกรณแซึ่งสัมพันธแกับระบบงานโดยรวม การโรยตัวเริ่มเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยครั้งแรก ตั้งแตสมัยกอนสงครามเวียดนาม ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๙๓ ในสมัยที่ทหารอเมริกัน 
เขามาสอนยุทธวิธีการรบกับคอมมิวนิสตแใหกับทหารและต ารวจในประเทศไทย โดยวิธีการ ใชเชือกบุคคล
มาพันรอบตัวหรือท่ีเรียกวา Swiss Seat มาใชในการโรยตัว 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตัวอย่างฐานผจญภัย 
1) เชือก 2 เสนผานน้ า    2) เชือกสามัคคี 

   
 
 
 

3) ทรงตัวบนบก     4) ขามโคลน 

   
 
5) สะพานเปล     6) สงหวง 

   
 
7) เชือกเสนเดียว     8) ลอดถ้ าเสือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

9) สกีบก     10) เชือกสองเสน 

   
 

11) ปีนก าแพงยางหอคอย   12) ปืนก าแพง 
 

   
 

13) เคาะสัญญาณ    14) สะพานลิง 

   
 

15) ลอดหวงมหัศจรรยแ    16) สิงหแทะเลทราย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 7 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 1 (ยาเสพติด)                 จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

ยาเสพติดหมายถึง ยาหรือสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายดวยวิธีใดก็ตาม     
เป็นระยะเวลานานติดตอกัน จะกอใหเกิดการติดยาเสพติดและสงผลตอจิตใจของผูใช 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถบอกความหมาย ชนิด โทษและการแพรระบาดของยาเสพติดได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 บอกความหมาย ชนิดและโทษของยาเสพติดได 
2.2.2 บอกการแพรระบาดของยาเสพติดได 
2.2.3 บอกแนวทางที่ลูกเสือจะชวยปูองกันการระบาดของยาเสพติดได  

 
3. เนื้อหา 
    3.1 ความหมาย ชนิด และโทษของยาเสพติด 
    3.2 การแพรระบาดของยาเสพติด 
    3.3 แนวทางท่ีลูกเสือจะชวยปูองกันการระบาดของยาเสพติด 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                         

ผูก ากับฯ น าเขาสูบทเรียนโดยการเลาสถานการณแแพรระบาดของยาเสพติดใหลูกเสือฟัง 
     4.3.1 ลูกเสือศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความหมาย ชนิด โทษ และการแพรระบาดของยาเสพติด 

และแนวทางที่ลูกเสือจะชวยปูองกันการแพรระบาดของยาเสพติด จากบอรแดนิทรรศการ หนังสือตาม
หองสมุด และเอกสารที่เกี่ยวของ ตามหมูลูกเสือ 

     4.3.2 ลูกเสือน าเสนอผลงานในรูปของรายงาน ปากเปลาและเอกสาร  
      4.3.3 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอเสนอแนะ 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………                                                          
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
5.1 ภาพผูติดยาเสพติด 

 5.2 ภาพยาเสพติดชนิดตาง ๆ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
6.2 สังเกตจากการตรวจผลงาน (รายงาน) 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 8 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 2 (กายบริหาร)                จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การบริหารกาย เป็นการออกก าลังอยางหนึ่ งที่ท าใหอวัยวะตางๆ ของรางกายแข็งแรง               
มีสมรรถภาพ สงผลใหเป็นคนมีสุขภาพพลานามัยดี จิตใจผองใส สมองปลอดโปรง ลูกเสือที่เริ่มออกก าลัง
กายดวยการบริหารกาย ก็ปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งในการบริหารกายนั้นนอกจากจะปฏิบัติคน
เดียวแลวอาจจะฝึกเป็นหมูคณะได แตสิ่งที่ส าคัญก็คือไมควรฝึกอยางรวดเร็วและตองฝึกอยางสม่ าเสมอ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถบอกวิธีการบริหารรางกายดวยกายบริหารได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

บอกวิธีการปฏิบัติและปฏิบัติการบริหารกายได 
 
3. เนื้อหา 

วิธีการบริหารกาย 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        

4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
     4.3.1 ผูก ากับฯ น าเขาสูบทเรียนโดยการ ใหลูกเสือปฏิบัติทากายบริหารใหลูกเสือคนอ่ืนๆ ดู 

พรอมทั้งสนทนาเกี่ยวกับทากายบริหารที่เห็น  
     4.3.2 ผูก ากับฯ น าเสนอทากายบริการ โดยสาธิตใหลูกเสือดูทีละ 1 ทา พรอมทั้งใหลูกเสือ

ปฏิบัติตาม จนครบ 10 ทา 
     4.3.3 ลูกเสือฝึกปฏิบัติทากายบริหารเองตามหมูของตน 
     4.3.4 ผูก ากับฯ สุมใหลูกเสือแตละหมูน าเสนอทากายบริหารที่ฝึก  
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทากายบริหาร พรอมทั้งมอบหมายใหลูกเสือ

ไปฝึกปฏิบัติกายบริหาร และใหบันทึกการมีสวนรวมกับกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมเป็นเวลา 2 เดือน 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                     

4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
5.1 ภาพทากายบริหาร 

 5.2 แบบบันทึกการมีสวนรวมกับกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
6.2 สังเกตจากแบบบันทึก 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 9    เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 3 (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  จ านวน 3 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 
        สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถในการท างานของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยแ ที่ท างาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดียอมสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได
อยางกระฉับกระเฉง ไมเหนื่อยลาเกินไป และยังมีพลังเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
สามารถจัดแบงกลุมได 2 กลุม ดังนี้ 

1. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหรือสุขสมรรถนะ (Health related fitness) 
2. สมรรถภาพทางกลไกหรือทักษะสมรรถนะ (Motor fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายผานมาตรฐานทุกกิจกรรม 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

บอกวิธีการปฏิบัติและปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได 
 
3. เนื้อหา 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        

4.4 การสอนตามเนื้อหา                                                    
     4.3.1 ผูก ากับฯ น าเขาสูบทเรียนโดยการใหลูกเสือทราบชนิดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑแมาตรฐานของ สพฐ. ใหทราบ พรอมบอกเกณฑแมาตรฐาน ดังนี้ 
 1) วิ่ง 50 เมตร     2) ยืนกระโดดไกล 
 3) แรงบีบมือที่ถนัด    4) ลุก นั่ง 30 วินาที 

5) ดึงขอราวเดี่ยว    6) วิ่งเก็บของ 
7) งอตัวขางหนา    8) วิ่ง 1,000 เมตร 

     4.3.2 ผูก ากับฯ สาธิตใหลูกเสือดูวิธีทดสอบแตละชนิด พรอมทั้งใหลูกเสือปฏิบัติตาม จนครบ 
8 ชนิด 
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     4.3.3 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอเสนอแนะ 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………                                          

4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)   
     

5.  สื่อการเรียนการสอน 
5.1 คูมือ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 

 5.2 แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
6.2 สังเกตจากแบบบันทึก 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 

 

1. ยาเสพติด 
    1.1 ความหมายของยาเสพติด 
         หมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะหแขึ้นเมื่อน าเขาสูรางกาย ไมวาจะ
โดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดๆ แลว ท าใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะ
ท าใหเกิดการเสพติดไดหากใชสารนั้นเป็นประจ าทุกวัน หรือวันละหลายๆ ครั้ง ลักษณะส าคัญของสารเสพ
ติดจะท าใหเกิดอาการ และอาการแสดงตอผูเสพดังนี้           

1. เกิดอาการดื้อยา หรือตานยา และเมื่อติดแลว ตองการใชสารนั้นในประมาณมากขึ้น  
         2. เกิดอาการขาดยาถอนยา หรืออยากยา เมื่อใชสารนั้นเท าเดิม ลดลง หรือหยุดใช 
          3. มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา 

4. สุขภาพรางกายทรุดโทรมลงเกิดโทษตอตนเอง ครอบครัว ผู อ่ืน ตลอดจนสังคม และ
ประเทศชาติ 

ยาเสพติดใหโทษ หมายความวา สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รับประทานดม สูบฉีด หรือดวยประการใดๆ แลว ท าใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะส าคัญเชน
ตองเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตอยาง
รุนแรงอยูตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกลับใหรวมถึงพืช หรือ สวนของพืชที่เป็น หรือ
ใหผลผลิตเป็นยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเป็นยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด
ใหโทษดังกลาวดวย ทั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไม
หมายความถึง ยาส าคัญประจ าบานบางต ารับตามที่กฎหมายวาดวยยาที่มี ยาเสพติดใหโทษผสมอยู 
 
    1.2 ประเภทของยาเสพติด 
  ปัจจุบัน สิ่งเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษมีหลายประเภท อาจจ าแนกไดหลายเกณฑแ นอกจากแบง
ตามแหลงที่มาแลว ยังแบงตามการออกฤทธิ์และแบงตามก ากฎหมายดังนี้ 
  ก. จ าแนกตามสิ่งเสพติดที่มา 
       1) ประเภทที่ไดจากธรรมชาติ เชน ฝิ่น มอรแฟีน กระทอม กัญชา 
       2) ประเภทที่ไดจากการสังเคราะหแ เชน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยามา แอมเฟตามีน สารระเหย 
  ข. จ าแนกสิ่งเสพติดตามกฎหมาย 
       1) ประเภทถูกกฎหมาย เชน ยาแกไอน้ าด า บุหรี่ เหลา กาแฟ ฯลฯ 
       2) ประเภทผิดกฎหมาย เชน มอรแฟีน ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา กระทอม แอมเฟตามีน ฯลฯ 
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  ค. การจ าแนกสิ่งเสพติดตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง 
      1) ประเภทกดประสาท เชน ฝิ่น มอรแฟีน เฮโรอีน ยากลอมประสาท ยาระงับประสาท        
ยานอนหลับ สารระเหย เครื่องดื่มมึนเมา เชน เหลา เบียรแ ฯลฯ 
       2) ประเภทกระตุนประสาท เชน แอมเฟตามีน ยามา ใบกระทอม บุหรี่ กาแฟ โคคาอีน  
       3) ประเภทหลอนประสาท เชน แอล เอส ดี น้ ามันระเหย เอส ที พ ี
       4) ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาทผสมรวมกันไดแก กัญชา 
 
    1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดยาเสพติด 
   ก. ติดเพราะฤทธิ์ของยา เมื่อรางกายมนุษยแไดรับยาเสพติดเขาไปฤทธิ์ของยาเสพติดจะท าใหระบบ
ตางๆ ของรางกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถาการใชยาไมบอยหรือนานครั้ง ไมค อยมีผลตอรางกาย แตถาใช
ติดตอเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งจะท าใหมีผลตอรางกายและจิตใจ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 

     1) มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยาหรือสารนั้นอีกตอไปเรื่อๆ 
     2) มีความโนมเอียงท่ีจะเพ่ิมปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุดขณะ 
     3) ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพ จะเกิดอาการอยากยา หรืออาการขาดยา เชน 

หาว อาเจียน น้ าตาน้ ามูกไหล ทุรนทุราย คลุมคลั่ง โมโห ขาสติ 
     4) ยาที่เสพนั้นจะไปท าลายสุขภาพของผูเสพทั้งรางกาย ท าใหซูบผอม มีโรคแทรกซอน และ

ทางจิตใจ เกิดอาการทางประสาท จิตใจไมปกต ิ
ข. ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดลอม 
     1) สภาพแวดลอมภายนอกของบานที่อยูอาศัย เต็มไปดวยแหลงคายาเสพติด เชน ใกลบริเวณ

ศูนยแการคา หนาโรงหนัง ซึ่งเป็นการซื้อยาเสพติดทุกรูปแบบ 
     2) สิ่งแวดลอมภายในบานขาดความอบอุน รวมไปถึงปัญหาชีวิตคนในครอบครัวและฐานะทาง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมจะท าใหเด็กหันไปพ่ึงยาเสพติด การขาดความเอาใจใสดูแลจากพอแม และขาดการ
ยอมรับจากครอบครัว เด็กจะหันไปคบเพ่ือนรอมกลุมเพ่ือตองการความอบอุน สภาพของกลุมเพ่ือน สภาพ
ของเพ่ือนบานใกลเคียง 

     3) สิ่งแวดลอมทางโรงเรียน เด็กมีปัญหาทางการเรียน เนื่องจากเรียนไมทันเพ่ือน เบื่อครู        
เบื่อโรงเรียน ท าใหหนีโรงเรียนไปอยูในสิ่งแวดลอมที่ตนพอใจ เป็นเหตุใหตกเป็นเหยื่อของการติดยาเสพติด 
  ค. ติดเพราะความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ 

     ในสังคมที่วุนวายสับสน เปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังเชนปัจจุบัน ท าใหจิตใจผิดปกติงาย หากเป็น
บุคคลที่มีบุคลิกภาพออนแอในทุกดาน ทั้งอารมณแและสติปัญญา รวมทั้งรางกายไมสมบูรณแแข็ งแรงก็จะหา
สิ่งยึดเหนี่ยว จะตกเป็นทาสยาเสพติดไดงาย ผูที่มีอารมณแวูวามไมคอยยั้งคิดจะหันเขาหายาเสพติดเพ่ือระงับ
อารมณแ วูวามของตน เนื่องจากยาเสพติดมีคุณสมบัติในการกดประสาทและกระตุนประสาท ผูมีจิตใจมั่นคง 
ขาดความมั่นใจ มีแนวโนมในการใชยาเพ่ือบรรเทาความวิตกกังวลของตนใหหมดไปและมีโอกาสติดยาได
งายกวาผูอ่ืน 
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    1.4 วิธีสังเกตผู้ติดยาหรือสารเสพติด 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย สุขภาพทรุดโทรม ผอมซีด ท างานหนักไมไหว ริมฝีปากเขียวคล้ า
และแหง รางกายสกปรกมีกลิ่นเหม็น ชอบใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใสแวนด าเพ่ือปกปิด  
  2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณแหงุดหงิดงาย พูดจาราวขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ มั่ว
สุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด สูบบุหรี่จัด มีอุปกรณแเกี่ยวกับยาเสพติด หนาตาซึมเศรา ขาด
ความเชื่อมั่น จิตใจออนแอ ใชเงินเปลือง สิ่งของภายในบานสูญหายบอย 
  3. แสดงอาการอยากยาเสพติด ตัวสั่น กระตุก ชัก จาม น้ ามูกไหล ทองเดิน ถายอุจจาระเป็น
เลือดที่เรียกวา "ลงแดง" มีไขปวดเมื่อยตามรางกายอยางรนแรงนอนไมหลับ ทุรนทุราย 
  4. อาศัยเทคนิคทางการแพทยแ โดยการเก็บปัสสาวะบุคคลที่สงสัยวาจะติดยาเสพติดสงตรวจ ใช
ยาบางชนิดที่สามารถลางฤทธิ์ของยาเสพติด 
 
2. กายบริหาร 
    2.1 การฝึกทั่วไป 
  การออกก าลังตอไปนี้ควรท าในทายืนตรง ขาถางเล็กนอย แตละทาควรท า 6 – 12 ครั้ง หรือ
มากกวา ในตอนเริ่มปฏิบัติควรท าแตนอยๆ ครั้งกอน คอยๆ เพ่ิม เมื่อแข็งแรงขึ้น ขณะปฏิบัติควรเกร็ง
กลามเนื้อใหสวนที่เกี่ยวของนั้นตึง และนึกเพงถึงสวนนั้นๆ ไปดวย 
 
ชุดที่ 1 คอ 

 

 
 

ทาที่ 1. กม-เงย-แหงน ตั้งศีรษะตรงกมหนาลงจนต่ าที่สุด แลวเงยหนาขึ้นชาๆ จนแหงนเต็มที่ 
กลับทาตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 12 ครั้ง) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

ทาที่ 2. เอียงซาย- เอียงขวา ตั้งศีรษะตรง เอียงคอตะแคงศีรษะไปทางซายจนเต็มที่ กลับทาตั้ง
ตน แลวเอียงเลยไปทางขวาจนเต็มที่ กลับทาตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 12 ครั้ง)  

 

 
 

ทาที่ 3. หันซาย-หันขวา ตั้งศีรษะตรงบิดคอหันหนาไปทางซายจนเต็มที่ กลับทาตั้งตน แลวหัน
เลยไปทางขวาจนเต็มที่ กลับทาตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 12 ครั้ง) 
 
ชุดที่ ๒ มือ ไหล่ แขน อก 

 

 
 

ทาที่ 4 ก ามือ-แบมือ ยื่นแขนทั้งสอง ออกไปขางหนายกไวเสมอไหล งอนิ้วก ามือทั้งสองจน แนน
ที่สุด แลวกางออกทันทีใหนิ้วถางเต็มที่ กลับทา ตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 20 ครั้ง) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

  ทาที่ 5. งอขอมือ-เหยียดขอมือ ยกแขนเหมือนทาที่ 4 ก ามือแนน งอขอมือ ใหก าหมัดงุมลงไป
ทางทองแขนมากที่สุด กลับทาตั้งตน แลวเลยเหยียดขอมือใหก าหมัดหงายไปทางดานหลังแขนอยางเต็มที่ 
กลับทาตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 20 ครั้ง) 
 

 
 

  ทาท่ี 6. ชกลม ก ามือแนน งอขอศอกใหหมัดทั้งสองอยูขางหนาไหล ท าทาชกลมโดยเหยียดแขน
ทั้งสองออกไปขางหนาอยางแรงและเร็ว ชักหมัดกลับทาตั้งตนอยางแข็งแรง ท าซ้ า (ไมเกิน 50 ครั้ง) 
 

 
 

ทาท่ี 7. ชกฟูา ก าหมัด และตั้งทาเหมือนทาที่ 6 แตท าทา "ชก" ขึ้นไปตรงๆ เหนือศีรษะ ชักหมัด
กลับที่เดิม ท าซ้ า (ไมเกิน 25 ครั้ง) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

ทาท่ี 8. กังหันลม กางแขนทั้งสองตรงออกไปขางๆ เสมอไหล ใหกลามเนื้อไหล และหนาอก แกวง
แขนใหปลายมือเวียนเป็นวงกลม โตประมาณ 1 ศอก (50 ซม.) เวียนไปทางขางหลัง เมื่อครบจ านวนรอบ
ที่ตองการแลว กลับแกวงใหเวียนไปทางขางหนา ในจ านวนรอบเทากัน (ไมเกินขางละ 50 รอบ) 

 

 
 

ทาที่ 9. กระพือปีก เหยียดแขนหอยไว ขางตัว แขนตรง ฝุามือแตะขา กางแขนออกไปขางๆ แลว
เลยขึ้นไปเหนือศีรษะ จนหลังมือแตะกัน กลับทาตั้งตน โดยเกร็งแขนตรงตลอดเวลา ท าซ้ า (ไมเกิน 25 ครั้ง) 

 

 
 

ทาท่ี 10. โบกลม เหยียดแขนหอยไวขาง ตัวคลายทาที่ 9 แตหันแขนใหนิ้วหัวแมมือจดขา ยกแขน
ตรงออกไปขางหนา จนตั้งตรงเหนือศีรษะ ยืดตัวใหเต็มที่ กลับทาตั้งตน เกร็งแขนตลอดเวลา (ไมเกิน 25 
ครั้ง) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชุดที่ 3. ล าตัว เอว 
 

 
 

  ทาท่ี 11. เอนซาย-เอนขวา ยืนตรง มือ เทาสะเอว งอตัวเอียงลงไปทางซายจนเต็มที่ โดยงอที่เอว 
ใหสวนลางตั้งตรง กลับทาตั้งตน แลวงอลงไป ทางขวาอยางเดียวกัน ท าซ้ า (ไมเกิน 12 ครั้ง) 
 

 
 

ทาที่ 12. งอขางหนา-แอนขางหลัง ยืน ตรง มือเทาสะเอว คอยๆ กมตัวงอลงไปทางหนาจน เต็มที่ 
(อยาฝืน) กลับทาตั้งตน แลวเลยแอนเอวให ตัวเอนไปขางหลังอยางเต็มที่ ระวังจะลม กลับทา ตั้งตน ท าซ้ า 
(ไมเกิน 12 ครั้ง) 

 

 
 

ทาท่ี 13. บิดเอว ยืนตรง มือเทาสะเอว บิดตัวสวนเหนือสะเอวใหหันไปทางซายจนเต็มที่ กลับทา
ตั้งตน แลวบิดไปทางขวาจนเต็มที่ กลับทาตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 12 ครั้ง) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชุดที่ 4 ขา เท้า 
 

 
 

ทาท่ี 14. เขยง-ยืน-ยก ยืนตรง มือเทาสะเอว กาวเทาซายออกไปขางหนาพอควร (เพ่ือชวยการ
ทรงตัว) เขยงขึ้นยืนบนปลายเทาชั่วขณะ กลับยืนปกติ ใชสนยันพ้ืนแลวยกปลายเทาพนพ้ืนใหมากท่ีสุด ยืน
บนสนเทาชั่วขณะ แลวกลับยืนปกติ (ไมเกิน 12 ครั้ง) (ถายืนไมอยู ใชมือจับเกาอ้ีหรือแตะขางฝาไว) 

 

 
 

ทาที่ 15. ยอ-ยืน ยืนตรง มือเทาสะเอว งอเขายอตัวลงใหกนลดต่ า (เพียงใหสะโพกขนานกับพ้ืน 
ถาเขาผิดปกติ ควรงดทานี้) กลับยืนตรง ท าซ้ า (ไมเกิน 25 ครั้ง) 

 
 

ทาที่ 16. ขยายปอด ยืนตรง ก ามือ งอขอศอก ใหก ามืออยูหนาไหล หายใจเขาทางจมูกชาๆ 
พรอมกับกางขอศอกออกไป จนแขนเสมอไหล สูดลมเขาอยางเต็มที่ หยุดชั่วขณะ แลวอาปาก หายใจออก
ทันที พรอมกับหุบขอศอกเขาที่ตั้งตน ท าซ้ า (ไมเกิน 6 ครั้ง) (ทานี้ชวยใหหายเหนื่อยเร็ว) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    3.1 ว่ิงเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint)  

อุปกรณแ 
1. นาฬิกาจับเวลา ชนิดอานละเอียด 1/100 วินาที 
2. ลูวิ่ง หรือสนามที่มีพ้ืนที่ ระยะ 50 เมตร มีเสนเริ่มและเสนชัย 
3. สัญญาณปลอยตัว ที่ผูจับเวลาไดยินหรือมองเห็น (ปืน, นกหวีด, การตบมือ, ผืนธง) 

วิธีทดสอบ 
1. ใหผูเขารับการทดสอบยืนที่หลังเสนเริ่ม (ไมตองยอตัวในทาออกวิ่ง) 
2. เมื่อผูเขารับการทดสอบพรอมแลว ใหสัญญาณปลอยตัว 
3. ผูจับเวลาอยูที่เสนชัย จับเวลาเมื่อไดยินหรือเห็นสัญญาณการปลอยตัว 
4. ผูเขารับการทดสอบวิ่งเต็มที่ไปตามเสนทางที่ก าหนดจนถึงเสนชัย ระยะ 50 เมตร 

การบันทึก 
บันทึกเวลาเป็นวินาทีและทศนิยมสองต าแหนง 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    3.2 แรงบีบมือข้างที่ถนัด (Hand Grip)  
อุปกรณแ 

1. เครื่องวัดแรงบีบมือ (Grip Dynamometer) วัดไดตั้งแต 5.0 ถึง 100 กิโลกรัม  
   มีหนวยวัด 0.1 กิโลกรัม 
2. ผงแมกนีเซียมคารแบอเนต 

วิธีทดสอบ 
1. ใหผูเขารับการทดสอบใชมือลูบผงแมกนีเซียมคารแบอนเนต ปูองกันการลื่นในขณะทดสอบ 
2. ปรับเครื่องวัดและใชมือขางที่ถนัดจับเครื่องวัดใหเหมาะกับมือที่สุด 
3. ยืนตรง ปลอยแจนหอยขางล าตัว แยกแจนออกจากล าตัวเล็กนอย 
4. ออกแรงก ามือบีบเครื่องจนสุดแรง ไมอนุญาตใหเหวี่ยงหรือสะบัดเครื่องวัด 
5. ใหทดสอบสองครั้ง พิจารณาครั้งที่ดีที่สุด 

การบันทึก 
บันทึกผลการทดสอบเป็นกิโลกรัม 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    3.3 ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump)  
อุปกรณแ 

1. พ้ืนที่เรียบไมลื่น    
2. เทปวัดระยะทาง 
3. ขึงเทปวัดระยะไวที่พ้ืนขางที่จะทดสอบ เพ่ืออานระยะที่ผูเขารับการทดสอบกระโดดได 
4. แปลงปัดฝุุนหรือผาเช็ดพ้ืน เพ่ืออ านวยความสะอาด ปูองกันไมใหพ้ืนลื่น 

วิธีทดสอบ 
1. ผูเขารับการทดสอบยืนดวยปลายเทาทั้งสอบหลังเสนเริ่ม 
2. ยอเขาและเหวี่ยงแขนท้ังสองไปขางหลัง กมตัวไปขางหนา พรอมที่จะกระโด 
3. เมื่อไดจังหวะใหผูเขารับการทดสอบเหวี่ยงแขนทั้งสองไปขางหนาอยางแรง พรอมกับ 
   กระโดด ดวยเทาทั้งสองไปขางหนาใหไดไกลที่สุด 
4. การวัดระยะ ใหวัดระยะจากเสนเริ่มไปยังจุดที่สนเทาตกลงบนพ้ืน ขางทีใกลที่สุด 
5. ถาผูเขารับการทดสอบเสียหลัก หงายหลัง มือแตะพ้ืน ใหทดสอบใหม 

การบันทึก 
บันทึกระยะทางที่กระโดดไดเป็นเซนติเมตร 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
    3.4 ลุก-นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit – up)  

อุปกรณแ 
1. นาฬิกาจับเวลา     
2. เบาะรอง 

วิธีทดสอบ 
1. จับคูกันสองคน เขารับการทดสอบนอนหงายบนเบาะหรือพ้ืนราบ งอเขาตั้งเป็นมุมฉาก  
   และวางเทาหางกันประมาณ 30 เซนติเมตร ใหนิ้วมือสอดประสาทกันที่ทายทอย 
2. ผูที่เป็นคู ใหคุกเขาระหวางเทาของผูเขารับการทดสอบ โดยกดท่ีขอเทาทั้งสองของผูเขา   
   รับการทดสอบ เพ่ีอใหเทาของผูเขารับการทดสอบติดกับพื้นหรือเบาะ 
3. เมื่อพรอมแลว ใหสัญญาณ “เริ่ม” 
4. ผูเขารับการทดสอบ ลุกขึ้นสูทานั่ง พรอมกับกมศีรษะลงในระหวางเขาทั้งสองของ 
   ตนเองขณะเดียวกันใหหุบศอกไปขางหนา ผูเป็นคูนับ “หนึ่ง” 
5. จากนั้นใหผูเขารับการทดสอบนอนลงใหหลังและมือจรดพ้ืนหรือเบาะ แลวรีบลุกข้ึนสูทานั่ง  
   กระท าติดตอกันไปอยางรวดเร็ว ใหไดจ านวนครั้งมากท่ีสุด ภายใจเวลา 30 วินาที 

การบันทึก 
  บันทึกจ านวนครั้งของการลุก-นั่ง ที่ถูกตอง ภายในระยะเวลา 30 วินาที 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

 
 

    3.5 ว่ิงเก็บของ (Shuttle run)  
อุปกรณแ 

1. นาฬิกาจับเวลา ชนิดอานละเอียด 1/100 วินาที 
2. ทางวิ่งจากเสนเริ่มถึงเสนชัย ระยะ 10 เมตร 
3. หลังเสนเริ่มและเสนชัยมีวงกลมขนาดเสนผานศูนยแกลาง 50 เซนติเมตร 
4. ทอนไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 5×5×10 เซนติเมตร จ านวน 2 ทอน 

วิธีปฏิบัต ิ
1. วางทอนไมทั้งสองทอนกลางวงกลมดานเสนชัย 
2. ผูเขารับการทดสอบยืนหลังเสนเริ่ม เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบ 
   ออกวิ่งไปยังเสนชัยที่มีทอนไมวางอยู 
3. หยิบไมในวงกลม 1 ทอน วิ่งกลับหลังหันน าไมมาวางกลมที่เสนเริ่ม 
4. แลวิ่งกลับตัวไปเสนชัย และหยิบไมที่เหลืออีก 1 ทอน วิ่งกลับหลังหันน าไมมาวางใน 
   วงกลมที่เสนเริ่มพรอมกับวิ่งผานเลยเสนเริ่มไป 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

การบันทึก 
บันทึกเวลาตั้งแตเริ่มออกวิ่ง จนถึงขณะที่น าไมทอนที่สองมาวางไวในวงกลม 

 
 

 
 
    3.6 งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion)  

อุปกรณแ 
1. เครื่องวัดความออนตัว (Flexibility meter) สามารถอานคาบวกและคาลบได 
2. เกาอ้ีหรือมานั่งยาวรูปทรงสี่เหลี่ยม 

วิธีปฏิบัต ิ
1. วางเครื่องมือวัดความออนตัวลงบนเกาอ้ีหรือมานั่งยาว 
2. ผูเขารับการทดสอบยืนบนฐานเครื่องวัดความออนตัว ในลักษณะเขาตรึง ปลายเทา 
   จรดขอบเครื่องวัดความออนตัว 
3. เมื่อพรอมแลวใหกมตัว เหยียดแขนตรงปลอยมือทั้งสองขางหนา ใหนิ้วหัวแมมือเกี่ยว 
   กันไวในลักษณะคว่ ามือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. ขณะเดียวกันใหปลายนิ้วลางกดหรือดันสลักเลื่อนของเครื่องมือวัดความออนตัวลงไป 
   ตามแนวของแกนเครื่องวัด ท าจนไมสามารถกมตัวตอไปไดอีก 

การบันทึก 
บันทึกระยะเป็นเซนติเมตร 
- ถาปลายนิ้วกลางเหยียดต่ าเลยปลายเทา บันทึกคาเป็นบวก (+) 
- ถาปลายนิ้วกลางเหยียดไมถึงปลายเทา บันทึกคาเป็นลบ (-) 

 
 

 
 
    3.7 ว่ิงทางไกล (Distance Run)  

ระยะ  1,000 เมตร  ส าหรับชาย 
ระยะ      800 เมตร  ส าหรับหญิง 
ระยะ      600 เมตร  ส าหรับเด็กชายและหญิงอายุ 10 – 11 ปี 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

อุปกรณแ 
1. นาฬิกาจับเวลา ชนิดอานละเอียด 1/100 วินาที 
2. สนามท่ีมีระยะทางวิ่ง 400 เมตร 

วิธีปฏิบัต ิ
1. ผูเขาการทดสอบยืนหลังเสนเริ่ม เมื่อไดยินสัญญาณ “ไป” ใหผูเขารับการทดสอบออก 
   วิ่งไปตามเสนทางที่ก าหนดใหเร็วที่สุดเทาที่จะท าได  
2. อนุญาตใหเดินได แตยังคงเนนเรื่องการรักษาเวลาและระดับความเร็ว 

การบันทึก 
บันทึกเวลาเป็นนาทีและวินาที 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    3.8 ดึงข้อ Pull – ups ส าหรับชาย** 
อุปกรณแ 

1. ราวเดี่ยวหรือไมพาด ที่มีเสนผาศูนยแกลางระหวาง 2 – 4 เซนติเมตร 
2. มานั่ง ส าหรับขึ้นจับราวไดสะดวก 
3. ผงแมกนีเซียมคารแบอเนต ปูองกันการลื่น 

วิธีปฏิบัต ิ
1. ผูเขาการทดสอบจับราวเดี่ยวดวยทาจับคว่ ามือ มือหางกันเทาชวงไหล  
2. แขนเหยียดตรง เทาพนพื้น เป็นทาเริ่มตน 
3. เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบออกแรงโดยงอแขนดึงตัวขึ้นใหคางพน  
   ระดับราวแลวปลอยตัวลงสูทาตั้งตน 
4. ใหท าอยางนี้ตอไป ใหไดมากท่ีสุดโดยไมตองหยุดพัก 

การบันทึก 
บันทึกจ านวนครั้งที่ดึงข้ึน และคางพนราว 

 
 
   3.9 งอแขนห้อยตัว (Flexed – Arm Hand) ส าหรับหญิง** 

อุปกรณแ 
1. นาฬิกาจับเวลา ชนิดอานละเอียด 1/100 วินาที 
2. ราวเดี่ยวหรือไมพาด ที่มีเสนผาศูนยแกลางระหวา 2 – 4 เซนติเมตร 
3. มานั่ง ส าหรับขึ้นจับราวไดสะดวก 
4. ผงแมกนีเซียมคารแบอเนต ปูองกันการลื่น 

วิธีปฏิบัต ิ
1. ผูเขารับการทดสอบยืนบนมาใกลราวเดี่ยว จับราวดวยทาคว่ ามือ ใหแขนงอและคาง 
   อยูเหนือราวเป็นทาเริ่มตน 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. เมื่อสัญญาณ “เริ่ม” ผูควบคุมจะดึงมานั่งออก ผูเขารับการทดสอบเกร็งขอและแขน 
   อยูนาหอยตัว โดยคางจะตองอยูเหนือราวเดี่ยวตลอดเวลาของการทดสอบ 
3. ปฏิบัติใหไดนานที่สุด เทาท่ีจะท าได 

การบันทึก 
บันทึกเวลาเป็นวินาที ทศนิยมสองต าแหนง 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 10    เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ 1 (วฒันธรรมไทย)        จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

ศิลปะ หมายถึง งานที่สรางสรรคแจากอารมณแ จินตนาการ สติปัญญาและความช านาญ กอใหเกิด
ความประทับใจ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแทบทุกอยาง 
 ศิลปะแบงออกไดเป็น 5 กลุม ดังนี้ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป ศิลปะทางอักษรศาสตรแ การชาง 
และศิลปะวิจารณแ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติงานทางศิลปะไดอยางนอย 1 ชิ้น 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

ปฏิบัติงานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยไดอยางนอย 1 ครั้ง 
 
3. เนื้อหา 
 ดนตรีการฟูอนร า 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา  

     ผูก ากบัฯ บรรยายน าเสนอเขาสูบทเรียน ผูก ากับฯ น าเสนอเรื่องการเปุาขลุยเพียงออและการ
ร าวงมาตรฐาน พรอมทั้งชี้แจงใหลูกเสือทราบวา วิชาการแสดงออกทางศิลปะที่น าเสนอนี้ เป็นศิลปะ
ประเภทการแสดง   
      4.3.1 ลูกเสือฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดงที่ผูก ากับฯ น าเสนอ 
        4.3.2 ผูก ากับฯ ชี้แจงใหลูกเสือทราบวา หากลูกเสือเลือกที่จะแสดงศิลปะประเภทนี้ ตอง
ปฏิบัติใหครบจ านวน 1 ครั้ง จึงจะผาน     
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมายตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)              
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 5.1 ขลุยเพียงออ 
 5.2 ภาพการร าวงมาตรฐาน 
 5.3 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2528 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการเปุาขลุย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 11    เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ 2 (วฒันธรรมสากล)      จ านวน 1 คาบเรียน 

 
1. สาระส าคัญ 

ศิลปะ หมายถึง งานที่สรางสรรคแจากอารมณแ จินตนาการ สติปัญญาและความช านาญ กอใหเกิด
ความประทับใจ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแทบทุกอยาง 
 ศิลปะแบงออกไดเป็น 5 กลุม ดังนี้ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป ศิลปะทางอักษรศาสตรแ การชาง 
และศิลปะวิจารณแ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติงานทางศิลปะไดอยางนอย 1 ชิ้น 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

ปฏิบัติงานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมสากลไดอยางนอย 1 ครั้ง 
 
3. เนื้อหา 
 กิจกรรมเตนเขาจังหวะแบบสากล 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา  

     ผูก ากบัฯ บรรยายน าเสนอเขาสูบทเรียน ผูก ากับฯ น าเสนอเรื่อง กิจกรรมเตาเขาจังหวะแบบ
สากล พรอมทั้งชี้แจงใหลูกเสือทราบวา วิชาการแสดงออกทางศิลปะที่น าเสนอนี้ เป็นศิลปะประเภทการ
แสดง   
      4.3.1 ลูกเสือฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดงที่ผูก ากับฯ น าเสนอ 
        4.3.2 ผูก ากับฯ ชี้แจงใหลูกเสือทราบวา หากลูกเสือเลือกที่จะแสดงศิลปะประเภทนี้ ตอง
ปฏิบัติใหครบจ านวน 1 ครั้ง จึงจะผาน     
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมายตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)              
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 เครื่องดนตรีประกอบกิจกรรม 
 5.2 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุน
ใหญ (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2528 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการเตนกิจกรรมเขาจังหวะ 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 12    เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ 3 (ทศันศิลป์)              จ านวน 1 คาบเรียน 

 
1. สาระส าคัญ 

ศิลปะ หมายถึง งานที่สรางสรรคแจากอารมณแ จินตนาการ สติปัญญาและความช านาญ กอใหเกิด
ความประทับใจ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแทบทุกอยาง 
 ศิลปะแบงออกไดเป็น 5 กลุม ดังนี้ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป ศิลปะทางอักษรศาสตรแ การชาง 
และศิลปะวิจารณแ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติงานทางศิลปะไดอยางนอย 1 ชิ้น 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

ปฏิบัติงานทัศนศิลปไดอยางนอย 1 ครั้ง 
 
3. เนื้อหา  
 การวาดภาพลายเสนและการวาดภาพระบายสี 

 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก 
 4.2 เกม ……………………………                                           

4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                     
     4.3.1 ผูก ากับฯ บรรยายน าเสนอเขาสูบทเรียน 
     4.3.2 ผูก ากับฯ น าเสนอเรื่องการปฏิบัติงานทัศนศิลป ไดแก การวาดภาพ ลายเสนและการ

วาดภาพระบายสี ใหกับลูกเสือ โดยการบรรยาย 
     4.3.3 ลูกเสือฝึกปฏิบัติการวาดภาพลายเสนและการวาดภาพระบายสีตามที่ผูก ากับฯ 

น าเสนอ 
        4.3.4 ผูก ากับฯ ชี้แจงใหลูกเสือทราบวา หากลูกเสือเลือกท่ีจะแสดงศิลปะประเภทนี้ ตอง
น าเสนอชิ้นงานใหครบ 3 ชิ้น จึงจะผาน     
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ภาพลายเสน และ ภาพระบายสี 
 5.2 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 

5.3 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
 5.4 กระดาษวาดภาพ ดินสอ สีน้ า พูกัน ฯลฯ 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
 6.2 สังเกตจากภาพที่ลูกเสือวาด 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 13    เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ 4 (อกัษรศาสตร)์          จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

ศิลปะ หมายถึง งานที่สรางสรรคแจากอารมณแ จินตนาการ สติปัญญาและความช านาญ กอใหเกิด
ความประทับใจ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแทบทุกอยาง 
 ศิลปะแบงออกไดเป็น 5 กลุม ดังนี้ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป ศิลปะทางอักษรศาสตรแ การชาง 
และศิลปะวิจารณแ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติงานทางศิลปะไดอยางนอย 1 ชิ้น 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 ปฏิบัติงานศิลปะอักษรศาสตรแไดอยางนอย 1 ครั้ง 
 
3. เนื้อหา 
 อานหนังสืออยางนอย  3  เลม 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก 
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ บรรยายน าเสนอเขาสูบทเรียน 
     4.3.2 ผูก ากับฯ น าเสนอเรื่องการการอานหนังสือ พรอมทั้งชี้แจงใหลูกเสือทราบวา การอาน

หนงัสือเป็นวิชาการแสดงออกทางศิลปะประเภทอักษรศาสตรแ   
      4.3.3 ลูกเสือฝึกปฏิบัติการอานหนังสือตามที่ผูก ากับฯน าเสนอ 
        4.3.4 ผูก ากับฯ ชี้แจงใหลูกเสือทราบวา หากลูกเสือเลือกท่ีจะแสดงศิลปะประเภทนี้ ตองอาน
หนังสือใหครบ 3 เลม และตอบค าถามกรรมการใหได จึงจะผาน     
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)     
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 หนังสืออานทั่วไป     
 5.2 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ   
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 

5.3 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
  6.1   สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
  6.2   สังเกตผลจากการสอบของกรรมการ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง การแสดงออกทางศิลปะ 

 
“ศิลปะ” (The Arts) เป็นค าที่มีความหมายกวางมาก และอาจกลาวไดวาคลุมถึงกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม (Cultural activity) แทบทุกอยางศิลปะอาจแบงออกเป็น 5 กลุม คือ 
1. ศิลปะทางการแสดง เชน ดนตรี ละคร การฟูอนร า วิพิธทัศนา หุนกระบอก การแสดงกล   

การพูดในที่สาธารณะ การโตวาที ฯ 
2. ทัศนศิลป (Visual Arts) เชน การวาดภาพลายเสน (Drawing) การวาดภาพระบายสี 

(Painting) การปั้นและการท าแบบจ าลอง (Sculpture & Modeling) การถายภาพ การออกแบบแฟชั่น 
(Fashion Design) ฯลฯ 

3. การชาง (Crafts) เชน การพิมพแภาพดวยวิธีสกรีน (Screen Printing) เครื่องปั้นดินเผา การลง
ยา การท าเครื่องเขิน การท าเครื่องถม การแกะสลักไม การชางหนัง การทอ การชางโลหะ การจักสานการ 
เขาเลมหนังสือ ฯลฯ 
     4. ศิลปะทางอักษรศาสตรแ (Literary Arts) เชน นวนิยาย บทรอยกรอง การหนังสือพิมพแ
ชีวประวัติ ความเรียง ฯลฯ 
     5. ศิลปะการวิจารณแ (Criticism) เชน ดนตรี ละคร ภาพยนตรแ โทรทัศนแ นิทรรศการศิลปะ 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
 
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 

แสดงความกาวหนาในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระท าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตอไปนี้ใหเป็น
ผลส าเร็จ 

1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความกาวหนา (อาจเป็นการวาดภาพระบายสี การปั้น งานเขียน 
การถายภาพ ฯลฯ) 

2. แสดงหรือมีสวนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลูกเสือหรือชั้นเรียน 3 ครั้ง (อาจเป็นดนตรี
ละคร การพูดในที่ประชุม ฯลฯ) 

3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอยางนอย 3 ครั้ง หรืออานหนังสือในทางศิลปะอยางนอย 3 เลม
ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ และตอมากรรมการสอบผูไดท าการสัมภาษณแเห็นวามีความรูในทาง
ศิลปะกวางขวางยิ่งขึ้นพอสมควร 

หมายเหตุ ลูกเสือสามัญรุนใหญที่มีความสามารถในทางศิลปะอยูเดิม ควรพยายามผานการ
ทดสอบตามขอ 1 หรือขอ 2     มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือหลวง  แสดงงานศิลปะในที่สาธารณะและ
แสดงไดดีพอสมควร 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 14  เร่ือง การเดินทางส ารวจ 1 (การวางแผน การเตรียมการ) จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางส ารวจ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่จะน าไปสูการเดินทางไกล       
การพักแรมหรือการสะกดรอย ซึ่งกอนจะเดินทางส ารวจลูกเสือควรมีการวางแผนและเตรียมตัวส าหรับ   
การเดินทางส ารวจ เพ่ือจะไดท าใหการเดินทางในการไปปฏิบัติกิจกรรมเป็นดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

นักเรยีนสามารถบอกวิธีการเดินทางส ารวจและปฏิบัติการเดินทางส ารวจได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 บอกวิธีการวางแผนการเดินทางส ารวจได 
2.2.2 บอกวิธีการเตรียมการส าหรับการเดินทางส ารวจได 
2.2.3 บอกลักษณะของการเดินทางส ารวจได 
 

3. เนื้อหา 
3.1 วิธีการวางแผนการเดินทางส ารวจ 
3.2 วิธีการเตรียมการส าหรับการเดินทาง 
3.3 ส ารวจลักษณะของการเดินทางส ารวจ 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ ชี้แจงวิธีการเขาฐาน โดยแบงลูกเสือออกเป็น 3 กลุม 
     4.3.2 ผูก ากับฯ จัดลูกเสือเขาฐาน พรอมทั้งชี้แจงถึงสัญญาณการเปลี่ยนฐานและแจกใบงาน

เรื่อง การเดินทางส ารวจ 1 โดยมีรายละเอียดของฐานดังนี้ 
  1) การวางแผนเดินทางส ารวจ 
  2) การเตรียมการส าหรับการเดินทางส ารวจ 
  3) ลักษณะของการเดินทางส ารวจ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานจนครบทั้ง 3 ฐาน 
     4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไปศึกษามา โดยวิธีการสุม 
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตนเอง 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       

 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ใบงาน เรื่อง การเดินทางส ารวจ 1 
 5.2 ใบความรู เรื่อง การวางแผนเดินทางส ารวจ 
  5.3 ใบความรู เรื่อง การเตรียมการส าหรับการเดินทางส ารวจ 
  5.4 ใบความรู เรื่อง ลักษณะของการเดินทางส ารวจ 
   5.5 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐานเป็นรายกลุม 
 6.2 ตรวจผลงานจากใบงาน เรื่อง การเดินทางส ารวจ 1 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 15  เร่ือง การเดินทางส ารวจ 2 (การเขียนวัตถุประสงค์และรายงาน)  จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางส ารวจ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่จะน าไปสูการเดินทางไกล       
การพักแรมหรือการสะกดรอย ซึ่งกอนจะเดินทางส ารวจลูกเสือควรมีการวางแผนและเตรียมตัวส าหรับ   
การเดินทางส ารวจ เพ่ือจะไดท าใหการเดินทางในการไปปฏิบัติกิจกรรมเป็นดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถบอกวิธีการเดินทางส ารวจและปฏิบัติการเดินทางส ารวจได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกวิธีการเตรียมตัวในการเดินทางส ารวจได 
 2.2.2 บอกวิธีการเขียนวัตถุประสงคแของการเดินทางส ารวจได 
 2.2.3 เขียนรายงานการเดินทางได  
 
3. เนื้อหา 
 3.1 วิธีการเตรียมตัวในการเดินทางส ารวจ 
 3.2 การเขียนวัตถุประสงคแของการเดินทางส ารวจ 

3.3 การเขียนรายงานการเดินทาง 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                          

4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
      4.3.1 ผูก ากับฯ ชี้แจงวิธีการเขาฐาน โดยแบงลูกเสือออกเป็น 3 กลุม 
      4.3.2 ผูก ากับฯ จัดลูกเสือเขาฐาน พรอมทั้งชี้แจงถึงสัญญาณการเปลี่ยนฐานและแจกใบงาน
เรื่อง การเดินทางส ารวจ 2 โดยมีรายละเอียดของฐานดังนี้ 
  1) การเตรียมตัวในการเดินทางส ารวจ 
  2) การเขียนวัตถุประสงคแของการเดินทางส ารวจ 
  3) การเขียนรายงานการเดินทางส ารวจ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานจนครบทั้ง 3 ฐาน 
      4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไปศึกษามา โดยวิธีการสุม 
      4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตนเอง 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ใบงาน เรื่อง การเดินทางส ารวจ 2 
 5.2 ใบความรู เรื่อง การเตรียมตัวในการเดินทางส ารวจ 
 5.3 ใบความรู เรื่อง การเขียนวัตถุประสงคแของการเดินทางส ารวจ 
 5.4 ใบความรู เรื่อง การเขียนรายงานการเดินทาง 

5.5 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
 6.2 จากการตรวจใบงาน เรื่อง การเดินทางส ารวจ 2 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 16  เร่ือง การเดินทางส ารวจ 3 (การส ารวจตามเสนทางท่ีก าหนด) จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางส ารวจ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่จะน าไปสูการเดินทางไกล       
การพักแรมหรือการสะกดรอย ซึ่งกอนจะเดินทางส ารวจลูกเสือควรมีการวางแผนและเตรียมตัวส าหรับ   
การเดินทางส ารวจ เพ่ือจะไดท าใหการเดินทางในการไปปฏิบัติกิจกรรมเป็นดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถบอกวิธีการเดินทางส ารวจและปฏิบัติการเดินทางส ารวจได 
     2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 ปฏิบัติการเดินทางส ารวจตามเสนทางท่ีก าหนดใหได 
 
3. เนื้อหา 
 การเดินทางส ารวจตามเสนทางที่ก าหนด 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)               
 4.2 เกม ……………………………                                          

4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
     4.3.1 ผูก ากับฯ ชี้แจงขั้นตอนในการเดินทางส ารวจ โดยมอบหมายใหเดินทางส ารวจ ตามหมู

ของลูกเสือ 
      4.3.2 ผูก ากับฯ แจกแผนที่เสนทางและแบบฟอรแมการเขียนรายงานการเดินทางส ารวจ 
      4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมเดินทางส ารวจ 
      4.3.4 ลูกเสือน าเสนอรายงานการเดินทางส ารวจ 
      4.3.5 ผูก ากับฯ ใหขอเสนอแนะ ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตนเอง 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 แผนที่เสนทางการเดินทางส ารวจ 
 5.2 แบบฟอรแมการเขียนรายงานการเดินทางส ารวจ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามจุดสกัดตางๆ ของเสนทางเป็นระบบหมู 
 6.2 จากการเขียนรายงานการเดินทางส ารวจเป็นระบบหมู 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง การเดินทางส ารวจ 

 
ลักษณะทั่วไป การเดินทางส ารวจอาจกระท าดวยการเดินเทา รถจักรยาน การขี่มา เรือพาย หรือ

เรือกระเชียง การเดินทางบางตอนอาจใชยานพาหนะที่มีเครื่องยนตแก็ได ในเมื่อแนใจวาจะไมเป็นการ
เสียหายแกสิ่งแวดลอม คณะลูกเสือสามัญรุนใหญที่จะไปเดินทางส ารวจ ควรมีจ านวน 4, 5 หรือ 6 คน ผูที่
อยูในคณะลูกเสือที่จะไปเดินทางทุกคน จะตองเขารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและไดรับอนุมัติจาก
สถานศึกษาใหไปเดินทางส ารวจได กับจะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองกอนดวย แตผูที่จะไปเดินทาง
ส ารวจบางคนอาจเป็นผูที่ไมตองการจะรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษก็ได  ผูที่ตองการรับเครื่องหมาย
จะตองเป็นผูวางแผนในการเดินทางส ารวจ กอนออกเดินทาง คณะผูที่จะไปเดินทางส ารวจจะตองให
กรรมการสอบตรวจในเรื่องตอไปนี้ คือ 

(1) บรรดาอาหาร และอุปกรณแท่ีจ าเป็นซึ่งจะน าไปดวย 
(2) การวางแผนลวงหนาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมาย อาหารและอุปกรณแที่จะน าไปดวย 

แผนที่แสดงระยะทางที่จะไป และการฝึกอบรมที่ไดรับในเรื่องการเดินทางส ารวจ การ
เดินทาง ควรมีการวางแผนใหมีเวลาปฏิบัติงานวันละ 6 ชม. โดยใหมีการเดินทางดวยเทาเป็น
ระยะทางพอสมควร 

(3) ส าหรับเครื่องหมายลูกเสือหลวง กรรมการสอบควรก าหนดงานพิเศษที่ ลูกเสือแตละคน
จะตองกระท า และอาจมีการสัมภาษณแหรือใหเขียนรายงานเกี่ยวกับงานพิเศษเหลานี้การ
ฝึกอบรมที่จ าเป็นตองกระท าและไดรับอนุมัติ คือ 
   - การปฐมพยาบาล 
   - ความปลอดภัย 
   - แผนที่และเข็มทิศ 
   - เสนทาง 
   - วิชาชาวคาย (รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณแ) 
   - ทักษะที่จ าเป็นตองใชในการเดินทางส ารวจ เมื่อกลับจากการเดินทางส ารวจแลว คณะผู

เดินทางจะตองรีบรายงานตอกรรมการสอบดวยวาจาหรือเป็นลายลักษณแอักษร ตามที่ไดตกลงกันไวกอน
การเดินทางส ารวจ 

   การสอบผูเดินทางส ารวจแตละคนจะตองถูกทดสอบ ในเรื่องตอไปนี้ 
   - การฝึกอบรมขั้นตน และการวางแผน 
   - การเดินทางส ารวจที่เป็นการทดสอบ 
   - รายงานที่จะตองกระท าภายหลังการเดินทางส ารวจ 

 



58 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

การวางแผนเดินทางส ารวจ 
 1. ในหมูของทาน จัดท าแผนการเดินทางส ารวจอยางละเอียด ใหมีรายการตางๆ เกี่ยวกับกอง
ลูกเสือวิสามัญ ที่จะท าการเดินทางส ารวจ ควรคิดเรื่องใหมีประเด็นตาง ๆ เชน อาจจะวางแผนใหมี
กิจกรรมรวมกับเนตรนารี ฯลฯ ประเทศท่ีเดินทางไป (อาจใชจังหวัดบางจังหวัดในประเทศไทยแทนกอน) 
 ขั้นตอนในการวางแผนการเดินทางส ารวจ  ควรมีดังตอไปนี้ 

1) ก าหนดจุดหมายของการเดินทางส ารวจ 
2) ท าบัญชีการตรวจสอบขั้นตอนตาง ๆ ที่พึงใชปฏิบัติ 
3) ใชขั้นตอนเหลานี้ วางแผนจัดท าก าหนดการฝึกอบรมประจ าปี 
4) เพ่ือน าไปสูการเดินทางส ารวจโดยละเอียด 
5) เขียนเนื้อหาของการเดินทางส ารวจโดยละเอียด 
6) เตรียมการเสนอโครงการนี้ตอท่ีประชุมใหญ ดวยวิธีอันเหมาะสม 

 2. ใหหมูของทานสงผูแทนออกไป เสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ “การเดินทางส ารวจ” อยาง
สั้นๆ เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และมีความรูสึกภาคภูมิใจที่หมูของตนไดท างานส าเร็จ 
 การเสนอรายงานควรมีเอกสาร สนับสนุน/การสาธิต ซึ่งรวมถึงเรื่อง ดังตอไปนี้ 

1) สถานที่ที่เลือกจะไป จุดหมายของการเดินทางส ารวจ 
2) การแบงความรับผิดชอบ 
3) การเตรียมกอนการเดินทางส ารวจ และการฝึกอบรม 
4) คาใชจาย 
5) เอกสารอางอิง 
6) สังเขปสูจิบัตรการเดินทางส ารวจ 
7) การติดตามผล 

 การกลาวสรุปแสดงความคิดเห็น (ควรหลักเลี่ยงการต าหนิวิจารณแ)  โดยผูก ากับลูกเสือที่มี 
ประสบการณแเรื่องการเดินทางส ารวจในตอนนี้จะไดผลดีมาก 

หมายเหตุ - ใชเวลาท างาน  ตามขอ 1      40 นาท ี
   - ใชเวลารายงาน ตามขอ 2       4 นาท ี
ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางส ารวจ 

1. เลือกวัตถุประสงคแและสถานที่ 
- ความสนใจของคณะมีอะไรบาง 
- มีเวลาเทาไร 
- ความช านาญของสมาชิกแตละคนในคณะมีอะไรบาง 
- คาใชจายมีอะไรบาง 

  เมื่อตอบค าถามขางตนไดแลว ใหก าหนดวัตถุประสงคแของการเดินทางส ารวจและเลือกสถานที่จะไปได 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. การพิจารณาเสนทางและวิธีการเดินทางจะเดินทางโดยวิธีใด 
2.1 ดวยระบบการขนสงมวลชน - รถโดยสาร รถไฟ 
2.2 ดวยการขนสงสวนตัว - รถยนตแ จักรยาน 
2.3 ทางอากาศ - เครื่องบิน 

-  มีปัจจัยอะไรบาง ที่ตองหยิบขึ้นพิจารณาในการเลือกวิธีการเดินทางท่ีเหมาะสมที่สุด 
-  จะหาความรู (ขอสนเทศ)ไดจากที่ไหน 

เส้นทาง 
1.  จะหาความรู (การสนเทศ) เกี่ยวกับเสนทางไดจากที่ใด 
2.  ตองขออนุญาตจากใครบางในการใชเสนทางนั้น 
3.  อาจมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบางไหม 

ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ 
1. มีภารกิจอะไรบางที่จะตองท าระหวางการเดินทางส ารวจ 
2. จะตองมีการฝึกอบรมทักษะพิเศษอะไรบาง จึงจะปฏิบัติภารกิจนั้นได 
3. จะหาการฝึกอบรมทักษะนั้นไดที่ไหน อยางไร เมื่อไรจากใคร 

การเงิน 
- การเดินทางส ารวจจะตองใชเงินเทาไร 
- สมาชิกแตละคนจะชวยกันออกไดคนละเทาไร 
- จะหาเงินพิเศษเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 
- มีเงินทุนอุดหนุนบางไหม จะไดจากที่ไหน 

เอกสารที่อาจจ าเป็นต้องใช้ 
 มีเอกสารอะไรที่จ าเป็นตองใช เชน 

- บัตรขับขี่รถยนตแระหวางประเทศ 
- หนังสือแสดงการฉีดยา (ระหวางประเทศ) 
- หนังสือเดินทาง สวนบุคคล รวมคณะ 
- ใบอนุญาตน าสิ่งของเขาเมือง 
- จงเตรียมการที่จ าเป็นทุกอยางใหพรอม เพ่ือการเดินทางส ารวจ (ตัวอยาง รวมทั้งการ

เลือกอุปกรณแและจัดหา การหาเงิน การจัดหาเอกสารที่จ าเป็น) 
 
การบันทึกเหตุการณแประจ าวัน 

จงวางแผนการเดินทางส ารวจใหรวมเขากับการวางแผนระยะยาวของกองลูกเสือวิสามัญวาง
แผนการติดตามผล 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

การแบ่งงานกันท า 
 งานที่ตองปฏิบัติมีดังตอไปนี้ 
 หัวหนา รองหัวหนา ผูดูแลอุปกรณแ ผูดูแลการเจ็บปุวย ผูดูแลเรื่องอาหาร ผูดูแลเกี่ยวกับ 
ทิศทางการเดินทางในบางกรณีงานสองอยางขางบนนี้ อาจมอบใหใครเพียงคนเดียวท าก็ได นอกจากงาน 
ในหนาที่ ผูเป็นหัวหนาและรองหัวหนา เมื่อวางแผนควรแบงงานใหแกทุกคนที่จะรวมกันไปในการเดินทาง 
ส ารวจทั่วกันทุกคน 

1. หัวหนาเป็นผูควบคุมดูแลการท างาน ในบางกรณีเป็นผูท าการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวย       
มีหนาที่เก่ียวกับพิธีการตางๆ และรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของคณะ หัวหนาตองมั่นใจวาสมาชิก
ทุกคนไดรับการฝึกอบรมใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหแลว 
 2. รองหัวหนา มีหนาที่ชวยเหลือหัวหนา และในกรณีที่หัวหนาปุวยขึ้นมา หรือในกรณีที่หัวหนา   
มิอาจปฏิบัติหนาที่ได รองหัวหนาตองเขาปฏิบัติหนาที่แทน 
 ในขณะที่เดินทางไป รองหัวหนาอาจจะปกครองดูแลครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่ไป หรือดูแล 
ครึ่งหนึ่งของงานที่ก าหนดไวใหปฏิบัติ 

3. ผูดูแลอุปกรณแ ควรรูจักและเขาใจวิธีใชอุปกรณแสมัยใหม การบ ารุงรักษา รูวาจะหาไดจากที่ไหน 
ผูดูแลอุปกรณแ จะตองคิดค านวณวา จะตองใชอุปกรณแอะไรบาง มากนอยเทาไร (รวมทั้งการขนสงดวย) 
และจะตองใชแบบไหน เพ่ือใหการปฏิบัติการเดินทางส ารวจลงตามก าหนดการ ในขณะที่ก าลังพักอยู
ผูดูแลอุปกรณแตองดูวา อุปกรณแท่ีน ามาใชอยูในสภาพดีไดน ามาใชถูกท่ีและเหมาะสมกับเวลา 

4. ผูดูแลการเจ็บปุวย-พยาบาล กอนออกเดินทาง ผูดูแลการเจ็บปุวยตองดูใหแนใจวา สมาชิกทุก
คนมีสุขภาพอนามัยดีและแตละคนไดรับการฉีดยา ปลูกฝี ตามท่ีประเทศนั้นตองการเรียบรอยแลว มีหนาที่
ดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหวางการเดินทางส ารวจ และตองปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือปฐมพยาบาลดวย ควรจะแจงใหสมาชิกทั้งหลายไดทราบวาในแหลงที่จะไปนั้นมีโรคภัยประการใด 
และควรปูองกันตัวอยางไรดวย 

5. ผูดูแล เรื่องอาหาร ตองใหแนใจวาระหวางการเดินทางส ารวจนั้น ทุกคนไดรับประทานอาหาร
ที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งมีชนิดแตกตางกันตามสมควรดวย  ทั้งตองดูแลวามีอาหารชนิดที่ถูกตองในที่ตางๆ 
ระหวางการเดินทางส ารวจ ทั้งการเก็บรักษาอาหารก็ถูกตองตามหลักอนามัย กอนจะออกเดินทางผูดูแล
เรื่องอาหารจะตองดูแลควบคุมการบรรจุ การหออาหารที่จะน าไป ผูดูแลเรื่องอาหารควรทราบดวยวาใน
ทองที่ใดมีอาหารอะไรที่จะซื้อได 

6. ผูดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง เป็นผูรับผิดชอบในการวางแผนเสนทาง และแสวงหาความรู
ตาง ๆ (สารสนเทศ) เกี่ยวกับเสนทางนั้น เชน มีแผนที่ หนังสือน าเที่ยว ฯลฯ ทั้งควรจะไดรับการฝึกอบรม
ใหรูจักการหาทิศทางหลายๆ แบบ และการหาทางเดินหลายวิธีเขาเป็นผูรับผิดชอบในการก าหนดเสนทาง
ประจ าวัน และเป็นผูบันทึกเสนทางการเดินทางดวย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 17  เร่ือง อุดมคติ 1 (ค าปฏิญาณและกฎ)      จ านวน 1 คาบเรียน 

 
1. สาระส าคัญ 

อุดมคติ  หมายถึง  จินตนาการที่ถือเป็นหลักแหงความดีความงามและความจริงที่มนุษยแถือวา
เป็นเปูาหมายแหงชีวิต การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การปฏิบัติตนเองใหสอดคลองกับ
ธรรมเนียมประเพณีทางสังคม ศีลธรรม พิธีกรรมทางศาสนา ถือวาเป็นการกระท าความดีที่ลูกเสือสามัญ
รุนใหญพึงปฏิบัติใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของคณะลูกเสือแหงชาติ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ตลอดจนหลักธรรมที่ส าคัญของ
ศาสนาพุทธได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 บอกแนวทางการน าเอาค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญไปแกปัญหาสังคมในปัจจุบันได 
2.2.2 บอกแนวทางการน าเอากฎของลูกเสือสามัญรุนใหญไปแกปัญหาสังคมในปัจจุบันได 

 
3. เนื้อหา 
 3.1 แนวทางการน าเอาค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญไปแกปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
 3.2 แนวทางการน าเอากฎของลูกเสือสามัญรุนใหญไปแกปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก 
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตาม  

     4.3.1 ผูก ากับฯ น าเขาสูบทเรียนโดยการ ใหลูกเสือทองค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
รุนใหญ 

     4.3.2 ผูก ากับฯ น าเสนอแนวทางการน าเอาค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ มา
ใชแกปัญหาสังคมในปัจจุบัน พรอมทั้งใหลูกเสือ ระดมสมองเพ่ือหาแนวทางการน าเอาค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสามัญรุนใหญที่เหลือ มาใชแกปัญหาในสังคมปัจจุบัน (ยาเสพติด) ลูกเสือแตละหมูรวมกันระดม
สมองหาแนวทางการน าเอาค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ ไปแกปัญหาของสังคมในปัจจุบัน
โดยมอบหมายใหพลาธิการเป็นผูจดบันทึกขอมูล ไวเป็นผลงานของหมู 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.4 ลูกเสือแตละหมูน าเสนอผลงานดวยปากเปลาและรายงานเป็นเอกสาร  
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอเสนอแนะ 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 

5.1 แผนภูมิค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 5.2 แผนภูมิกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
6.2 ผลสรุปการระดมสมอง 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 18  เร่ือง อุดมคติ 2 (ศีลธรรมพิธีกรรมทางศาสนาและสังคม)  จ านวน 1 คาบเรียน 
 

1. สาระส าคัญ 
อุดมคติ  หมายถึง  จินตนาการที่ถือเป็นหลักแหงความดีความงามและความจริงที่มนุษยแถือวา

เป็นเปูาหมายแหงชีวิต การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การปฏิบัติตนเองใหสอดคลองกับ
ธรรมเนียมประเพณีทางสังคม ศีลธรรม พิธีกรรมทางศาสนา ถือวาเป็นการกระท าความดีที่ลูกเสือสามัญ
รุนใหญพึงปฏิบัติใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของคณะลูกเสือแหงชาติ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ตลอดจนหลักธรรมที่ส าคัญของ
ศาสนาพุทธได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

บอกหลักธรรมค าสอนในศาสนาที่เก่ียวกับปัญหาสังคมได 
 
3. เนื้อหา 
 หลักธรรมค าสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับปัญหาในสังคม 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ อธิบายน าเขาสูบทเรียน ผูก ากับฯ น าเสนอหลักธรรมที่เกี่ยวกับปัญหาใน
สังคมใหลูกเสือฟัง พรอมทั้งซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ หลักธรรมที่นักเรียนเคยไดยิน 

     4.3.2 ผูก ากับฯ มอบหมายใหลูกเสือแตละหมูคนหาหลักธรรมค าสอน ที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม
ในปัจจุบัน จากหนังสือที่เก่ียวของ 

     4.3.3 ลูกเสือแตละหมูรวมกันคนหาหลักธรรมค าสอนที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม แลวน าขอมูล
น าเสนอภายในกลุม พลาธิการบันทึกไวเป็นผลงานของกลุม 

     4.3.4 ลูกเสือแตละหมูน าเสนอผลงานดวยปากเปลาและรายงานเป็นเอกสาร  
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอเสนอแนะ 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 ภาพปัญหายาเสพติด 

 5.2 ตัวอยางหลักธรรมค าสอน 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 

6.2 ผลสรุปงานของกลุม 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง อุดมคติ 

 
1. เยาวชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด สวนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัว
เยาวชนเอง เชน 
    - ความอยากรู อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน  

- ความตองการใหเป็นที่ยอมรับของกลุมเพ่ือนหรือเขากับเพ่ือนได 
 - ความไมรูหรือรูเทาไมถึงการณแของเยาวชนใชยาในทางท่ีผิดหรือหลงเชื่อค าโฆษณา  
  - จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจออนแอ ใจคอไมหนักแนน เมื่อมีปัญหา ไมสมหวัง ไมไตรตรองหา
เหตุผลเพ่ือแกปัญหา ก็ใชยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องชวยระงับความรูสึกทุกขแของตนใชบอยๆ  ท าใหเกิด
การเสพติด ฉะนั้น การปูองกันและแกไขตนเองของเยาวชนใหปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สามารถ
กระท าไดโดย   
  1. ศึกษาหาความรู เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และระมัดระวังในการใชยา    
  2. รูจักเลือกคบเพ่ือนที่ดี สงเสริมใหคิดและกระท าสิ่งดีมีประโยชนแกลาพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชักจูงไป
ในทางท่ีไมดี เชน การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนใหลองเสพยาเสพติด 
  3. ใชเวลาวาง และความอยากรู อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชนแพึงระลึกเสมอวาตนเองนั้นมี
คุณคาท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  4. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ดวยการไมพึงพาหรือเกี่ยวของอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ 
ซึ่งจะน าความเสื่อม ไปสูชีวิตของตนเอง 
  5. รูจักแกไขปัญหาชีวิตของตนเองดวยเหตุและผล 
  6. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ดวยการตั้งใจศึกษาเลาเรียน เชื่อฟังค าสั่งสอนของ พอแมและ
ประพฤติแตในสิ่งที่ดีงามจะชวยใหเยาวชนประสบกับความส าเร็จในชีวิต 
  7. ท าจิตใจใหราเริงแจมใส เขาใจวิธีการด าเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู    
โดยน าหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต จะชวยใหเยาวชนเกิดความม่ันคงทางดานจิตใจมากข้ึน 
  8. เมื่อมีปัญหา รูจักปรึกษาผูใหญ พอ แม หรือผูที่ไววางใจ หรือ หนวยงานตางๆ ที่รับให
ค าปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีสวนชวย พอแม ผูปกครอง  
การปูองกันปัญหายาเสพติดแกครอบครัวของตนเอง 
   8.1 ชวย พอ แม สอดสองดูแลนองๆ หรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในครอบครัวมิใหกระท า
สิ่งที่ผิด เชน การคบเพ่ือนที่ไมดี การมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรท าตัวเป็นแบบอยางที่ดี
แก  สมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวดวย เชน การใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ ความมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหมั่นเพียร 
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   8.2 ชวยสรางความสัมพันธแอันดีตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว มีความรักใครกลม
เกลียวและมีความเขาใจกันชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา  
   8.3 เมื่อมีโอกาสควรบอกกลาวหรือตักเตือนสมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะ
นองๆใหรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดวิธีการใชยาอยางปลอดภัย 
   8.4 ชวยท าให พอ แม เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจดวยการประพฤติดี ตั้งใจศึกษา
เลาเรียน แบงเบาภาระหนาที่การงานของพอ แม ภายในบาน 
 
2. วิกฤติด้านสังคม 

สภาพของสังคมไทยปัจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปัญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและจริยธรรม ในดานการสรรคแสรางคุณงามความดีที่เป็นประโยชนแตอตัวเองและสังคมก็หาได
ยากมากผิดกับเม่ือ 10 – 20 ปีที่แลว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปัจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัว
เอาแตได ไมมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือตอกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพฯ สังคมไทยเป็นสังคมของพระพุทธศาสนา 
แตการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่  เชน ในรั้ว
มหาวิทยาลัย เมืองไทย ในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เป็นสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตา
เบิกบาน ไมเครงเครยีดเหมือนในปัจจุบันที่รัฐบาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคน
จนขมผูใชแรงงาน มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้ เป็นอยางไร ท าไมจึงเป็นอยางนั้น มีคนเขาใจ
หรือยึดมั่นในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน จึงอับก็วา
ได ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด แตในทุกสถาบันก็มีปัญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น 

2.1 ปัญหาของสังคม 
                1) ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเป็นสถาบันมูลฐานของสังคม สมาชิก
ของสังคมทุกคน ก็ถือก าเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง และเป็นสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมาก
ที่สุดถาสัมพันธแภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี ไมพิการ หรือแตกราวปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยา
ราง คนจรนัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เป็นตน ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคม           
โดยสวนรวมจะไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหาความแตกรัวในครอบครัว จึงนับวาเป็นปัญหาสังคมทีส าคัญ
มากที่จะตองไดรับการแกไขอีกหลายๆ ฝุาย โดยรวดเร็วและถูก จึงนับวาเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญมากที่
จะตองรับการแกไขจากหายๆ ฝุาย โดยรวดเร็วและถูกตองเพ่ือผลประโยชนแตอการอยูรวมกับของ
ครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม 
                2) ปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าวันในชีวิต คือความเป็นอยู
ในปัจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ  เชน สันดานเป็นอาชญากร  ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เป็นตน 
                3) ปัญหาศีลธรรมเสื่อม ปัญหาขอนี้จุดส าคัญที่ตัวเองของบุคคลแตละบุคคล เพราะตัวเอง
แตละคนมักจะวางเฉยตอศีลธรรมดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ประพฤติผูที่ประพฤติทุจริต  เชน พวกขโมยก็ไม
อยากใหใครมาขโมยพวกตนตอไป พอคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไมอยากจะใหขาราชการมาใช
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อ านาจนอกหนาที่ขูดรีดเนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาไดทุกวันๆ มีเพ่ือบานมาระรานกัน ขาราชการไมมีความ
ปราณี เจาที่ไมยุติธรรม นี้เป็นความจริงซึ่งสามารถพิจารณาเห็นไดในสังคมทุกวันนี้ 
                4) ปัญหาโสเภณี ปัญหาโสเภณีนับวาเป็นปัญหาสังคมท่ีส าคัญปัญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุก
สังคม ลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวาหญิงโสเภณีเป็นผลิตผลทางสังคมและก็กลายเป็น
ปัญหาสังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอางในเมื่อถูกซักถามถึงเหตุที่ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้ คือ 
                 ก) ชีวิตทางครอบครัว มีสภาพไมมั่นคง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะพอแมไมรับผิดชอบ
เต็มที ่หรืออาจเกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได 
                 ข) ชีวิตการแตงงานไมราบรื่น เมื่อหยารางกับสามี ตองเลี้ยงตนเอง เมื่อไมรูวาจะหาวิธีใด
เลี้ยงชีพจึงตองหากินทางนี้ 
                 ค) ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว ตองท ามาหากินแบบนี้ เพราะถือวา จะชวย
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบานได 
                 ง) เหตุผลสวนตัวบางอยาง  
                 จ) เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปท างานรับจางอยางใดอยางหนึ่ง แตแลวถูก
บังคับใหขายตัว เลยกลายเป็นโสเภณีไป 
                 ฉ) เพราะปัญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
                 ช) เพราะคบเพ่ือนไมดี เลยถูกเพ่ือชักชวนไปท างานประเภทบริการอ่ืนๆ กอน แลวใน
ที่สุดก็กลายเป็นบริการทางเพศ 
                 ซ) เพราะผูปกครองหรือพอแมบางคนยินยอมที่จะใหไปกระกอบอาชีพเชนนั้น เป็นตน 
  สาเหตุตางๆ ตามที่ยกมากลาวพอเป็นตัวอยางขางตนนี้แหละ ที่ท าใหเด็กเยาวชนหรือเด็กหญิง  
ตัวนอยๆ อายุ 12 – 18 ปี ตองกลายเป็นโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยูในหวงอเวจี ไมมีอิสระในตัว
โสเภณีบางคนถูกบังคับใหท างานชนิดไมไดพักผอนหลับนอนเพียงพอทั้งไมใหลา  ไมใหหยุด หรือไมใหมา
สาย จนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รางโรย ตายดานตั้งแตเยาวแวัย ผลตอบสนองที่สังคมไดรับจากหญิง
โสเภณ ีจนกลายเป็นปัญหาสังคมนั้น มีหลายประการ เชน 
        1) การแพรเชื้อโรค ผูหญิงโสเภณี เป็นผูส าสอนทางเพศยอมเป็นบอเกิดแหงกามโรคและโอกาสที่
จะแพรเชื้อกามโรคใหแกผูชายที่ไปเที่ยวผอนคลายความก าหนัดไดเป็นอยางมากและงายดาย  เชน โรค
เริม แผลริมออน ฝีมะมวง หนองในเทียม ซิฟิลิส โดยที่สุดแมแตเชื้อเอดสแ 
        2) ท าลายความมั่นคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะน าเชื้อมาเผยแพรใหสมาชิกของ
ครอบครัว แทนที่จะติดโรคคนเดียวก็กลายเป็นสองคนหรือสามคน นอกจากจะเสียเงินไปเป็นคาบ ารุง
บ าเรอใหโสเภณีแลวก็ตองน าเงินทองมาใชจายเป็นคายารักษาโรค เป็นจ านวนมิใชเล็กนอยแทนที่จะไดน า
เงินนั้นไปใชจายบ ารุงความสุขแกครอบครัว และบางทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟูองหยา
กับสามีในเรื่องเชนนี้  มักมีปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง หรือบางทีก็เกิดเป็นการทะเลาะกันเกิดระหองระแหง
ภายในครอบครัว ขาดความไววางใจกันในระหวางคูครอง สมาชิกของครอบครัวขาดความอบอุนและมี   
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ปมดอยเป็นการท าลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได  ซึ่งก็เป็นการบอนท าลายความมั่นคงของ
ครอบครัวอันเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 
        3) เป็นตนเหตุท าลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผูหญิงหรือสตรีโดยทั่วๆ ไป จะตอง
เป็นผูมีความละอาย มีกิริยามารยาทเรียบรอยสมเป็นกุลสตรี แตคุณธรรมจรรยาดังกลาวจะหาไดยากมา 
ในพวกผูหญิงโสเภณี มีแตจะเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปวา หญิงพวกนี้มีความละอายนอยขาดจรรยา มารยาที่
ดีงามและมีความประพฤติชั่วชากักขฬะหยาบโลน 
  2.2 ผลกระทบกับสังคมไทย 

     1) ในแงของปัจเจกบุคคล ยอมท าใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพ
ถดถอย ขาดสติปัญญาความรอบรูในการแกไขปัญหาชีวิต เป็นตน 

     2) ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปัญหาดังกลาวขางตน 
     3) ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเป็นสวนประกอบส าคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใย

ถึงกันยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงในการเมือง ไมเป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
     4) ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเป็นปัญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การ

วางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของสังคมดวย 

2.3 พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาสังคม 
          2.3.1 ปัญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชน สาเหตุทาง
เศรษฐกิจบาง สุขภาพอนามัยบาง สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่ส าคัญที่สุดก็คือ การบกพรองในหนาที่ของ
บุคคล ไมคนใดก็คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอๆ กัน สาเหตุเหลานี้นาจะเป็นบทเรียนส าหรับผูจะมีชีวิต
ครอบครัว ควรจะไดพิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงาน กลาวคือ 
                1) ทั้งฝุายชายและฝุายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซึ่งกันและกัน 
                2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
                3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
                4) จะตองไมมีปัญหาในเรื่องสถานที่อยูหรือบานพัก 
                5) ทั้งสองฝุายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
                6) จะตองมีความสมบูรณแแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปัญหา
ที่จะน าไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝุายสามี ทางพุทธศาสนาได
กลาวไวใน สังขปัตตชาดกวามี 8 อยาง คือ 
                1) สามี เป็นคนเข็ญใจ              2) สามีเป็นขี้โรค 
                3) สามีเป็นคนแก                   4) สามีเป็นคนขี้เมา 
                5) สามีเป็นคนโฉดเขลา            6) สามีเป็นคนเพิกเฉย 
                7) สามีไมท ามาหากิน              8) สามีหาทรัพยแมาเลี้ยงดูไมได 



69 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        สาเหตุจากปัญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข  (เหตุยอยยับแหงโภค
ทรัพยแ) 4 ประการดังกลาวไวนั้น โดยเฉพาะขอที่ 4 การเวนจากการคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย แลวพยายาม
เลือกคบแตเพ่ือนที่ดีที่ เป็นกัลยามิตร เพราะเพ่ือนนั้นนับวาเป็นสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพลและมี
ความส าคัญมาก คนทีไดดีมีความส าเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพ่ือนดี หรือคบแตเพ่ือนดีนั่นเองดังที่กลาว
กันว า  "คบคนดี เป็นศรีแกตั ว " จะรู ได อย างไรว า  เ พ่ือนดีที่ จั ด เป็นกัลยาณมิตรนั้น  มีลักษณะ
อยางไร พระพุทธเจาไดทรงก าหนดลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไวมนทีฆนิกายปาฏิกวรรค วาลักษณะของ
เพ่ือนที่ด ีหรือเพ่ือนแท มี 4 ประการคือ 
                 1) เพ่ือนที่มีอุปการะ                       2) เพ่ือนที่รวมสุขรวมทุกขแ 
                 3) เพ่ือนที่แนะน าประโยชนแ                4) เพ่ือนที่มีความรักใคร 
                3.3.2 สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่ อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดี
ที่สุด พอบานแมเรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคแไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค  ใน
ฐานะของผูเป็นสามี ก็ตองท าหนาที่ที่พึงท าตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา ไม
แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา ไมเก่ียวของกับสตรีอื่นในทางประเวณ ีเป็นตน 
                สวนผูเป็นภรรยา ก็ตองท าหนาที่ที่พึงท าเป็นการอนุเคราะหแสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายใน
บานในฐานะที่ตนเป็นแมบานใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหแญาติมิตรทั้งสองฝุายดวยดี ไมประพฤติกรรม
อันเป็นขาศึก ตอความเป็นภรรยาสามี ไดแก การเกี่ยวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิด
เหตุ เป็นตนพรอมกันนั้นก็จะตองน าเอาหลักธรรมส าหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการ มา
ใชตอกันในบานดวย ดังนี้ 
                1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซื่อสัตยแตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจาและจริงในการกระท า 
                2. ทมะ ฝึกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับ
ใจเขาหากัน 
                3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ ากล้ าเกินกัน และ
รวมกันอดทนตอความเหนื่อยยาก ล าบากตรากตร า ฝุาฟันอุปสรรคไปดวยกัน 
                4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ สามารถเสียสละความสุขส าราญ ความพอใจ สวนตนเพ่ือ
คูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เป็นตน ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผตอญาติ
มิตรสหายของคูครองไมในแคบ 
                ฝุายพอบานหรือสามี ก็จะตองเป็นผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเป็นกรณีพิเศษดวย ทั้งนี้เพราะ
สตรีมีความทุกขแอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย ซึ่งสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติ
ดวยความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เป็นเด็ก
สาว สามีควรใหความอบอุนใจ ผูหญิงมีระดู ซึ่งบางคราวกอปัญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและ
รางกาย ฝุายชายควรเขาใจ ผูหญิงมีครรภแ ซึ่งยามนั้นตองการความเอาใจใส บ ารุงกายใจเป็นพิเศษ เป็น
ตน สมาชิกครอบครัว ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น สมาชิกท่ีส าคัญอีกจ าพวกหนึ่งก็คือลูกๆ ผูที่เป็นพอบาน
แมบานหรือเป็นพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด           
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และยุติธรรมกับลูกๆ ทุกคน  หนาที่ของพอแมนั้น  พระพุทธองคแไดตรัสแนะเอาไว ในทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมใหลูกท าชั่ว แนะน าใหลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน เป็นตน 
                3.3.3 ปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ ส าหรับปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ 
ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าวันในชีวิต คือความเป็นอยูในปัจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลาย
ประการ เชน สันดานเป็นอาชญากร ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เป็นตน 
                ส าหรับสาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน ซึ่งอาจจะ
น ามาใชในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน สวนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเชน แหลงจ าหนายยาเสพติด เป็นตน ถาจะให
ไดผลดี ทางฝุายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เป็นอยูทุกวันนี้   โดยรัฐบาลหรือ   
ผูมีหนาที่รับผิดชอบทางฝุายบานเมือง อาจจะแกดวยการน าเอาธรรมะไปเป็นหลักในการท างาน เมื่อเห็น
วาสิ่งแวดลอมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม ก็จัดการใหเป็นไปในทางดีเสีย ก็จะเป็น
อุบายวิธีแกไขท่ีไดผลมากทางหนึ่ง 
                3.3.4 ปัญหาศีลธรรมเสื่อม  สาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น  มีมากมายอาจจะมาจาก
สวนตัว สวนครอบครัว สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และ
เศรษฐกิจนั้น ไดกลาวไวแลว แตในที่นี้นับวาส าคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล จะเป็นกุญแจดอก
ส าคัญที่จะไขไปสูการแกปัญหาศีลธรรมเสื่อม คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย 2 วิธี คือ 
                 1) พยายามหัดหรือปลูกฝังใหเกิดความฝังใจในการรังเกียจความชั่วชาตางๆ และ
ประทับใจในความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง  อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็น
วา ความชั่วเป็นตัวสกปรกเป็นของเสียของเหม็นสาบ ไมมีใครชอบ 
                 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเรื่องเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืนไดนั้น มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเป็นการฝึกไมลืมตน และยังสามารถท าตนให
เป็นที่นิยมรักใครของคนทั้งหลายได เพราะคนที่ลืมตนนั้นเมื่อตนเองเป็นฝุายไดเปรียบ เป็นฝุายเหนือคน
อ่ืนก็มักจะขมขูหรือเหยียบผูอื่นโดยปราศจากความปรานี 
             3.3.5 ปัญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยาวิชรญาณโรรส ไดทรงรจนาไว
ในหนังสือเบญจศีลเบญจธรรม เกี่ยวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความ
เสื่อมเสียประการตางๆ คือ 
                     1) ตองเสียทรัพยแเป็นคาบ าเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพยแที่เสียไปนี้ ไมใชส าหรับท า
อุปการะโดยฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเป็นอันจายดวยดี แตเป็นคาปรับเพราะลุอ านาจแกกิเลสกาม 
                     2) หญิงแพศยาผูประพฤติส าสอนในกาม ยอมเป็นบอเกิดแหงโรค อันท าใหรางกายพิการ
ไปตางๆ เสียก าลังไมแข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดตอกันได มีบุตรภายหลังแตเป็นคนมักมีโรค       
ไมแข็งแรง 
                     3) เสี่ยงตออันตรายตางๆ เพราะหญิงแพศยา ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝุายชาย
ตางคนก็จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันขึ้นเองเป็นฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวท าลายกัน 
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            ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว การจะแกปัญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกัน
ไปใหถึงตนเหตุจริงๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเป็นไปไดที่วา เพราะ
ตราบใดยังมีคนไปเที่ยวโสเภณี ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิด
โสเภณีมากยิ่งข้ึนแลวท าไมจึงมีคนถึงมีอารมณแทางเพศรุนแรงเพ่ิมขึ้น ก็เพราะ 
                     1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน ไมวาจะ
เป็นภาพยนตรแ วีดีโอ ละคร เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตางๆ การกีฬา หนังสือพิมพแ
รายวัน หนังสือลามกตางๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งขึ้น  ฉะนั้น ตราบใดที่
การสื่อสารตางๆ ยังปูอนภาพ – เสียง – สัมผัสที่เรงเรา ปลุกอารมณแทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชน
อยูตลอดเวลาแลว ตราบนั้นปัญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได และโสเภณีมีแตจะถูกเพ่ิมจ านวนให
มารองรับอารมณแกามของผูชายมากขึ้น  พรอมกันนั้น  สื่ อสารลามกตางๆ ก็จะออกมาเอาใจ
ลูกคา กามตัณหาก็เพ่ิมทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก 
                     2) ตัวบุคคลแตละคน พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล 5 เป็นนิจศีลส าหรับบุคคล
ทั่วไป มิใหขาดมิใหท าลาย ซึ่งในศีล 5 นั้น มีขอที่ 3 ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกาม        
มีรายละเอียดดังกลาวไวในบทที่ 2 ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม เมื่องดเวนจากการประพฤติในกามนี้
เป็นขั้นของศีล แตจะมีธรรมควบคูดวย คือ จะตองมีกามสังวร ปติวัตร และสทารสันโดษ เพราะฉะนั้น
บุคคลแตละคนนี้แหละที่เป็นตนเหตุอันแทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือ    
กามสังวร ซึ่งพระพุทธองคแไดทรงแนะน าให "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากใน
กาม" ก็เพราะในดานของปัจเจกชน หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความ
กระวนกระวายแสวงหากามอยูเรื่อยไป ทั้งจะวิจิตรพิสดารขึ้นเรื่อยๆ อยางไมมีขอบเขต เพราะวาการเสพ
กามจะท าใหเต็มอ่ิมนั้นไมได มันไมเหมือนกับการกินขาว ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับ
ยาเสพติดอยางหนึ่ง คือยิ่งเสพก็ยิ่งติด วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะท าใหอ่ิมในกามใหเกิดขึ้นก็คือ วิธีตาม
แนวพุทธศาสนา คือการเสพกามใหนอยลง นอยลงเรื่อยๆ จนหยุดไปเอง 
        การจะถือหลักที่วา "น้ ามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี  สตรีมีบุรุษ" ก็เป็นธรรมดาของปุถุชน เพราะ
เมื่อเป็นผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว  คือ มีสามี หรือภรรยา เป็นเพ่ือนคู
ชิดมิตรคูใจเป็นคูสรางคูสม มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน ซื่อสัตยแตอกันจริงใจตอกัน เขาใจกันและกัน อาจมี
เพ่ือนตางเพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน และอยาชิงสุกกอนหาม ถาจะใหดีก็ตอง
ใหพอแมทั้งสองฝุายรับรูเห็นชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน  ชนิดที่เราเรียกกันวา เขาตาม
ตรอก ออกตามประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง ไมปลอดภัยแน จะตองแนใจวาเป็นความรักที่
บริสุทธิ์จริงใจตอกันใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหถึงข้ันมืดมน ดังที่กลาวกันวา "ความรักเหมือนโรคา บันดาล
ตาใหมิดมน" รักอยางนี้มีเพ่ือตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แนนอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิตครอบครัวอยาง
นี้ มีจุดหมายที่แนนอน เพ่ือจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย  สังคมยอมรับปฏิบัติกัน
อยูแลว  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 19   เร่ือง สิ่งแวดล้อม 1 (ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่)     จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

สิ่งแวดลอม คือทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยแทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับตอง
ไดและมองไมเห็น และนามธรรมอัน ในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมของลูกเสือนั้น ลูกเสือจ าเป็นจะตอง
ทราบถึงความสัมพันธแ 2 ค า ที่เป็นสวนประกอบส าคัญคือ การอนุรักษแธรรมชาติและมลภาวะ ซึ่งมี
ความหมายที่ตรงกันขามกัน ซึ่งลูกเสือมีสวนส าคัญที่จะชวยใหสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรามีสวนเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

บอกถึงความจ าเป็นในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกปัญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นได 

2.2.2 บอกสาเหตุที่ท าใหเกิดปัญหาสิ่งแวดลอมได 
2.2.3 บอกวิธีการและแนวทางแกไขปัญหาสิ่งแวดลอมได 
 

3. เนื้อหา 
 3.1 ปัญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นได 

3.2 สาเหตุที่ท าใหเกิดปัญหาสิ่งแวดลอมได 
3.3 วิธีการและแนวทางแกไขปัญหาสิ่งแวดลอมได 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม   ……………………………                                          

4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
     4.3.1 ผูก ากับฯ บรรยายน าเขาสูบทเรียน ผูก ากับฯ ใหลูกเสืออภิปรายภายในหมูลูกเสือ โดย

มีหัวขอดังนี้ 
  1) ปัญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

2) สาเหตุที่ท าใหเกิดปัญหาสิ่งแวดลอม   
3) วิธีการและแนวทางแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.2 ลูกเสือแตละหมูรวมกันอภิปรายตามหัวขอเรื่องที่ก าหนด โดยมีพลาธิการของหมูเป็นผู
จดบันทึกขอตกลงที่กลุมรวมกันสรุป ไวเป็นผลงานของกลุม  
      4.3.3 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดรวมกันอภิปราย 
        4.3.4 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตน   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ภาพโรงงานปลอยควันและน้ าเสีย 

5.2 ภาพรถยนตแปลอยควัน 
  5.3 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

6.2 ผลสรุปการอภิปรายตามหัวขอเรื่องที่ก าหนด 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 20   เร่ือง สิ่งแวดล้อม 2 (การอนุรักษ์แหล่งน้ า)       จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

สิ่งแวดลอม คือทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยแทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับตอง
ไดและมองไมเห็น และนามธรรมอัน ในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมของลูกเสือนั้น ลูกเสือจ าเป็นจะตอง
ทราบถึงความสัมพันธแ 2 ค า ที่เป็นสวนประกอบส าคัญคือ การอนุรักษแธรรมชาติและมลภาวะ ซึ่งมี
ความหมายที่ตรงกันขามกัน ซึ่งลูกเสือมีสวนส าคัญที่จะชวยใหสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรามีสวนเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

บอกถึงความจ าเป็นในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกแนวทางในการอนุรักษแแหลงน้ าได 

2.2.2 บอกแนวทางในการอนุรักษแสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรแได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 แนวทางในการอนุรักษแแหลงน้ า 

3.2 แนวทางในการอนุรักษแสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรแ 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ บรรยายน าเขาสูบทเรียน  
     4.3.2 ผูก ากับฯ น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษแแหลงน้ าและการอนุรักษแสถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตรแ  
     4.3.3 ผูก ากับฯ มอบหมายใหแตละหมูระดมสมอง เรื่อง บทบาทของลูกเสือในการอนุรักษแ

แหลงน้ า และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรแในทองถิ่น พรอมทัง้บอกชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ  
     4.3.4 ลูกเสือแตละกลุมรวมกันระดมสมองตามหัวขอเรื่องที่ไดรับมอบหมายโดยมีพลาธิการ

ของกลุมจดบันทึกขอตกลงที่หมูรวมกันสรุป ไวเป็นผลงานของกลุม  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      4.3.5 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดรวมกันระดมสมอง 
        4.3.6 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตน   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                     

4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ภาพแหลงน้ า 
  5.2 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
6.2 ผลสรุปการระดมสมอง 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 21   เร่ือง สิ่งแวดล้อม 3 (มลพิษทางน้ า อากาศและสารพิษ)  จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

สิ่งแวดลอม คือทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยแทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับตอง
ไดและมองไมเห็น และนามธรรมอัน ในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมของลูกเสือนั้น ลูกเสือจ าเป็นจะตอง
ทราบถึงความสัมพันธแ 2 ค า ที่เป็นสวนประกอบส าคัญคือ การอนุรักษแธรรมชาติและมลภาวะ ซึ่งมี
ความหมายที่ตรงกันขามกัน ซึ่งลูกเสือมีสวนส าคัญที่จะชวยใหสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรามีสวนเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

บอกถึงความจ าเป็นในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกปัญหาที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายได 
 2.2.2 บอกปัญหาภาวะมลพิษทางน้ า อากาศและสารพิษตกคางในอาหารได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 ปัญหาที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
 3.2 ปัญหาภาวะมลพิษทางน้ า อากาศและสารพิษตกคางในอาหาร 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                  
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                               
       4.3.1 ผูก ากับฯ บรรยายน าเขาสูบทเรียน   

     4.3.2 ผูก ากับฯ น าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ ปัญหาที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย    
     4.3.3 ผูก ากับฯ มอบหมายใหลูกเสือ ระดมสมอง เรื่องปัญหามลพิษตางๆ ที่มีผลตอการ

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ     
     4.3.4 ลูกเสือแตละหมูรวมกันระดมสมอง เรื่องที่ไดรับมอบหมาย  

      4.3.5 ลูกเสือน าเสนอผลสรุปการระดมสมอง ผูก ากับฯ สรุปขอมูลที่ถูกตองและน าเสนอใน
สวนที่ขาดพรอมทั้งใหลูกเสือจดบันทึกไวเพ่ือศึกษา   
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 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)     
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ภาพปุาไมถูกท าลาย 
  5.2 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี    
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
6.2 ผลสรุปการระดมสมอง 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง สิ่งแวดล้อม 

 
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรจ านวน
มาก และมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชแทน โดยกอใหเกิดปัญหาตางๆ ตามมามากขึ้น 

1.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีดังนี้ 
1) ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเมืองใหญ เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม เป็นตน 
2) ปัญหามลพิษทางน้ า ทางอากาศ ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองใหญ 
3) ปัญหาสารพิษตกคางในอาหารและสิ่งแวดลอม เชน การใชสารพิษก าจัดแมลงทาง

การเกษตร 
4) ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ าจืดที่ เกิดจากการท าลายปุาเ พ่ือการเกษตร           

การขยายตัวของชุมชนและเมืองตางๆ ที่กอใหเกิดปัญหาแหลงน้ าเสื่อมคุณภาพ 
5) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกิดจากการท าเมืองแร     

การระบายน้ าเสียลงสูทะเล  
6) ปัญหาการตัดไมท าลายปุาหรือบุกรุกพ้ืนที่ปุาสงวน 
7) ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน  
8) ปัญหาคุณภาพและการกระจายตัวของประชากร 

    1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาในภาคเหนือ 
1) ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 
    เกิดจากการท าไรเลื่อนลอยของชาวเขาเผาตางๆ และบุกรุกพ้ืนที่ปุาสงวน การตัดไมท าลายปุา

ท าใหดินเกิดการพังทลายและไมมีความอุดมสมบูรณแและท าใหแมน้ าล าธารตื้นเขิน 
 แนวทางแกไข  

1. ปูองกัน ควบคุมการตัดไมท าลายปุา 
2. ขยายเขตพ้ืนที่ปุาสงวน ปุาอนุรักษแ และรักษาพันธุแสัตวแปุา 
3. ใหการศึกษาแกประชาชนในความส าคัญของปุาไม ตลอดจนวิธีการอนุรักษแปุาไม 
4. สงเสริมการปลูกปุาเพ่ือทดแทนปุาที่ถูกท าลายไป  
5. เรงท าแผนอพยพชุมชนและคนออกจากพ้ืนที่ปุาอนุรักษแ  
6. ปฏิเสธการรับรอง "สิทธิชุมชน" ในการตั้งถิ่นฐานในผืนปุา  

2) ปัญหาการพังทลายของดิน 
    เกิดจากการตัดไมท าลายปุาของภาคเหนือมีสูงถึงรอยละ 60 ของภาค และยังเป็นพ้ืนที่ราบสูง

ท าใหปัญหาการพังทลายของดินมีมาก 
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แนวทางแกไข  
1. สงเสริมและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
2. แบงพ้ืนที่การใชดินใหเหมาะสม 
3. มีมาตรการควบคุมการตัดไมท าลายปุา 
4. สงเสริมการปลูกพืชแบบขั้นบันได การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชสลับแถว 

3) ปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง 
    เกิดจากการขายตัวของชุมชนมากขึ้น กอใหเกิดปัญหาสิ่งแวดลอมเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย 

ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแพรระบาดของโรคเอดสแ เป็นตน 
แนวทางแกไข  

1. สงเสริมและฝึกอาชีพตางๆ แกประชาชน 
2. ใหการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เชน โครงการพัฒนาชาวไทยภูเขา 
3. ปราบปรามและลงโทษผูคายาเสพยแติดอยางเด็ดขาด 
4. พัฒนาคนใหมีจิตส านึกในการรับผิดชอบรวมกัน 

  4) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากิน 
    เนื่องจากภาคเหนือเป็นพื้นท่ีราบสูงสลับกับภูเขา ท าใหขาดที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตร 

แนวทางแกไข  
1. ปรับปรุงคุณภาพของดินใหสามารถใชประโยชนแไดมากท่ีสุด 
2. ใหความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรในการใชประโยชนแจากที่ดินของตน 

 
2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
  น้ าในโลกของเรารอยละ 97.41 เป็นน้ าทะเล มีเพียงรอยละ 2.59 เทานั้นที่เป็นน้ าจืด ซึ่งแบงเป็น
น้ าแข็งบนขั้วโลกรอยละ 1.984 น้ าใตดินรอยละ 0.592 และน้ าผิวดินรอยละ 0.014 โดยน้ าผิวดินนี้แบง
ออกเป็นน้ าในทะเลสาบรอยละ 0.007 น้ าที่อยูในชองวางระหวางเม็ดดินรอยละ 0.005 น้ าในแมน้ า น้ าใน
สิ่งมีชีวิตและไอน้ าในบรรยากาศ อยางละรอยละ 0.001 เทานั้น  ดังนั้นจะเห็นวาปริมาณน้ าจืดที่มนุษยแ
สามารถน ามาใชเพื่อยังชีพนั้นมีนอยมาก 
        การอนุรักษแ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะแหลงน้ าจืด ทั้งแหลงน้ าผิวดินและน้ าใตดิน
จึงมีความส าคัญยิ่ง หลายปีที่ผานมา มีการสรางเขื่อนและระบบชลประทานมาก ซึ่งสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมพอสมควร  ดังนั้นเราควรใชน้ าอยางคุมคา  มนุษยแกอเกิดมลพิษทางน้ าจากสามกิจกรรมหลัก 
ไดแก การเกษตร อุตสาหกรรม และการใชชีวิตในชุมชนหรือครัวเรือน โดยแบงเป็นมลพิษทางน้ าที่รู
แหลงก าเนิด (Point source) และมลพิษทางน้ าที่ไมรูแหลงก าเนิด (Non-point source) หลักการ
อนุรักษแทรัพยากรน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถสรุปไดดังนี้ 
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2.1 การจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอ (Availability of water resource) 
   2.1.1 การจัดหาแหล่งน้ าและการเก็บกักน้ า (Reservoir)  
  การสรางอางเก็บน้ าที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ าผิวดิน (Surface water) การสรางฝายหรือ

ระบบจัดเก็บน้ าอ่ืนๆ เพ่ือปูองกันการขาดแคลนน้ า  ซึ่งรวมถึงการจัดหาถังเก็บน้ า อาง หรือภาชนะเพ่ือ
การเก็บกักน้ าฝนเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งการจัดเก็บน้ าและ
ลดการพึ่งพาน้ าจากแหลงอื่น 

   2.1.2 การจัดระบบจ่ายน้ า (Irrigation system)  
  เป็นการผันน้ าจากรองน้ าตางๆ หรือแหลงน้ าตางๆ มารวมกัน แลวจายลงสูพ้ืนที่ที่

ตองการ โดยวิธีการนี้ตั้งแตโบราณแลวในตะวันออกกลางและอเมริกาใต ซึ่งวิธีนี้ชวยเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ชวยลดการกรอนของผิวดิน ลดน้ าทวมและปริมาณตะกอนในพ้ืนที่ลุมอยางไรก็ตาม เพ่ือเป็น
การลดการสูญเสียน้ า ตองหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของระบบจายน้ าเป็นประจ าหากพบตองท าการแกไข 
เชนการอุดหรือฉาบกันรั่ว 

  2.1.3 บ่อบาดาล (Well)  
  หมายถึง รูหรือบอที่เจาะหรือขุดลงไปใตดิน เพ่ือน าน้ าบาดาลขึ้นมาใชประโยชนแในบาง

โอกาสบอน้ าอาจใชประโยชนแในลักษณะอ่ืน เชน เป็นบอส ารวจ บอสังเกตการณแ บออัดน้ าลงใตดิน บอน้ า
บาดาลอาจมีความลึกไมมากเพียง 10 - 20 เมตร หรืออาจจะลึกเป็นหลายรอยเมตร หลังจากที่มีการเจาะ
บอแลว บอนั้นจะตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาและทดสอบ  เพ่ือใหเป็นบอบาดาลที่มีคุณภาพและมีอายุ
การใชงานที่ยาวนาน บอบาดาลมีแรงดัน (Artesian well) เป็นบอบาดาลที่เจาะลงในชั้นหินอุมน้ ามี
แรงดัน ระดับน้ าในบอจะมีระดับสูงกวาระดับน้ าของบอบาดาลที่เจาะลงในชั้นหินอุมน้ าไรแรงดัน ในบาง
พ้ืนที่อาจพบเป็นบอน้ าพุ (จีรเดช มาจันแดง,2549) ดังนั้น การขุดเจาะบอบาดาลก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การหาแหลงน้ าจืด เพราะน้ าบาดาลมีปริมาณมากกวาน้ าผิวดิน และก าลังกลายเป็นแหลงน้ าจืดที่ส าคัญ
มากขึ้นเพราะนอกจากมีปริมาณมากแลว น้ าบาดาลมีโอกาสปนเปื้อนต่ ากวาน้ าผิวดิน  ปราศจากจุลินทรียแ 
ปราศจากสี มีองคแประกอบทางเคมีคอนขางคงที่ และยังยังมีขอดีอ่ืนๆ อีกมาก อยางไรก็ตาม การเจาะบอ
บาดาลนั้นตองใหถูกหลักวิชาการเพ่ือลดการปนเปื้อนแหลงน้ าบาดาล รวมถึงการปูองกันการรัวซึมของ
มลพิษจากการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชนลงสูแหลงน้ าบาดาล  การสูบน้ าเกลือจากกรท าเหมืองเกลือ
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เป็นสาเหตุหนึ่งของการปนเปื้อนน้ าเกลือในระบบน้ า
บาดาล น้ าผิวดิน ท าใหปัญหาดินเค็มลุกลาม  และเกิดหลุมยุบขนาดใหญ 

2.2 การรักษาแหล่งน้ าจากกิจกรรมทางการเกษตร 
   2.2.1 การท าการเกษตร (Farming)  
  การลดอัตราการกรอนของดินโดยแนวทางตามโพสตแแรก จะชวยลดความขุนของน้ า 

และการลดการใชสารเคมี เชนปุยและสารก าจัดศัตรูพืชสามารถชวยลดการปนเปื้อนของสารเคมีเหลานี้ใน
แหลงน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใตดินได การสงเสริมการใชระบบน้ าหยดในการเพาะปลูก ( Micro 
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irrigation/drip) ชวยลดการสูญเสียน้ าจากการรดน้ าแบบดั้งเดิมไดมาก เกษตรกรควรมีการศึกษา
เทคโนโลยีทางชลประทานใหมๆ ชวยใหมีความรูและอาจน ามาประยุกตแเพ่ือการอุรักษแน้ าได 

   2.2.2 การปศุสัตว์ (Livestock)  
  การเลี้ยงสัตวแ  เชน สัตวแเล็มหญานั้นหากมีการจัดการไมดี อาจสงผลใหเกิดการปนเปื้อน

ของมูลสัตวแสูแหลงน้ าได มูลสัตวแเหลานี้เป็นสาเหตุท าใหเกิดการแพรขยายของเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรแม 
(Coli form bacteria) ในแหลงน้ าผิวดิน ดังนั้นควรมีการจัดการมูลสัตวแใหเหมาะสมโดยการสรางบอกัก
เก็บ  และอาจประยุกตแใชผลิตก฿าซชีวภาพหรือท าเป็นปุยไดดวย 

   2.2.3 การเลือกปลุกพืชท่ีมีอัตราการคายน้ าต่ า  
  มีการศึกษาพบวา การปลูกพืชจ าพวกสมุนไพรหรือหญาชวยรักษาความชื้นในดิน

มากกวาไมยืนตนขนาดใหญ เนื่องจากพืชสมุนไพรมีอัตราการคายน้ าต่ ากวาซึงสามารถลดอัตราการใชน้ า
ได ดังนี้ ในพ้ืนที่ทางการเกษตร การปลูกพืชคลุมดินกลุมนี้สามารถลดการกรอนของดินแลวยังรักษา
ความชื้นในดินดวย ซึ่งจะเป็นการประหยัดน้ าในการเพาะปลูกไดอีกแนวทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม การเลือก
ปลูกพืชทางเศรษฐกิจนั้นตองค านึงถึงปัจจัยหลายอยางที่เป็นจุดสมดุลระหวางผลก าไรและการอนุรักษแ 

   2.2.4 การตัดไม้ (Logging)  
  การวางแผนตัดไมอยางถูกวิธีชวยลดความเสียหายของหนาดินจากการกรอน ซึ่งสงผลให

น้ าในแหลงน้ าขุนได เชน การไมตัดตนไมในพ้ืนที่ทั้งผืนในครั้งเดียว และการปลูกทดแทน เป็นตน 
2.3 การรักษาแหล่งน้ าจากอุตสาหกรรม 
   2.3.1 น้ าเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial water waste)  
  โรงงานตองวางแผนการใชน้ าอยางคุมคา ลดการปลอยน้ าเสียโดยการท าบ าบัดน้ ากอน

ปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ซึ่งแมวาการสรางโรงบ าบัดน้ าจะมีคาใชจายสูง แตเป็นการอนุรักษแสิ่งแวดลอมไดดี 
ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียโดยทั่วไปมีสามขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนแรก เป็นการใชกระบวนการทางกายภาพเพ่ือแยกของแข็งที่ปนเปื้อนมากับน้ า
เสียออกกอน เชน ตะกอนขนาดตางๆ ใบไม และเศษชิ้นสวนทางอุตสาหกรรม เป็นตน โดยการกรองผาน
ตะแกรง หลังจากนั้นน้ าเสียจะไหลลงสูถังเก็บ (Settling tank/Clarifier) ในโรงงานท าการบ าบัดขั้นตอน
เดียวนั้น หลังจากนั้นจะท าการเติมคลอรีนเพ่ือก าจัดจุลชีพที่อยูในน้ าเสียแลวจึงปลอยน้ าลงสูแหลงน้ า
ธรรมชาติ สวนตะกอนเหลวหนืด (Sludge) ที่ตกอยูกนถังนั้นแยกออกแลวท าใหแหงกอนน าไปทิ้ง 
                  ขั้นตอนที่สอง น้ าที่แยกตะกอนเหลวหนืดในขั้นตอนแรกแลวนั้นอาจท าการน ามาบ าบัด
ในขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการเติมออกซิเจนลงในน้ าเพ่ือใหแบคทีเรียยอยอินทรียวัตถุที่หลงเหลืออยูใน
น้ าใหน้ าใสขึ้น น้ าสวนบนจะปลอยเขาถังตอไป การเติมคลอรีนเพ่ือท าลายแบคทีเรียแลวจึงปลอยลงสู
แหลงน้ าธรรมชาติ แตหากมีสารเคมีในปริมาณสูงอยู ตองท าการบ าบัดในขั้นตอนที่สามกอน สวนตะกอน
หนืดที่อยูกนถังจะถูกสงไปยอยโดยแบคทีเรีย (Sludge digester) โดยไมเติมออกซิเจน แลวจึงท าใหแหง
กอนน าไปทิ้ง 
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  ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นตอนการก าจัดสารมลพิษ เชน ไนเตรต และฟอสเฟต ที่ละลายอยู
ในน้ าเสียออก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ชวยรักษาน้ าในระบบนิเวศไดดี 

2.4 การรักษาแหล่งน้ าจากกิจกรรมชุมชน 
   2.4.1 น้ าเสียจากชุมชน (Municipal water waste)  
  การลดการปลอยน้ าเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนลงสูแหลงน้ าธรรมชาติโดยการสรางบอ

กักเก็บอยางถูกวิธี ท าการติดตั้งสุขภัณฑแและระบบประหยัดน้ า ปรับปรุงนิสัยการบริโภคเทาที่เหมาะสม
และจ าเป็นเพ่ือลดของเสีย การลดการใชน้ าเป็นการชวยประหยัดเงินไปในตัวดวย อยางไรก็ตาม น้ าเสีย
จากชุมชนนั้นสามารถท าการบ าบัดไดเหมือนกับขั้นตอนที่กลาวมาขางตน 

   2.4.2 การพัฒนาเมือง (Urban development)  
  การกอสรางอาคารและการตัดถนนเป็นปัญหาใหญตอแหลงน้ าและพ้ืนที่ลุมน้ ามาก      

การขยายตัวของเมืองท าใหลุกล้ าเขาไปในพ้ืนที่ลุมน้ า สงผลตอการซึมผานของน้ า และเกิดปัญหาตอทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของน้ าบาดาล การสรางถนนตัดขวางทางน้ าธรรมชาติ เชน ถนนวงแหวนรอบเมือง
หากมีการวางแผนไมดี อาจเกิดน้ าทวมไดงาย 

 
3. ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมดวยมูลคา          
ความเสียหาย และการส ารวจทัศนคติของประชาชน พบวา ปัญหาส าคัญ 5 ล าดับแรก มีดังนี้ ล าดับที่ 1 
การสูญเสียทรัพยากรปุาไม ล าดับที่ 2 อุทกภัยและภัยแลง ล าดับที่ 3 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
และการใชที่ดิน ล าดับที่ 4 มลพิษจากขยะ และล าดับที่ 5 มลพิษทางอากาศ 

ปัญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไขไวคือ สิ่งแวดลอมเอ้ือประโยชนแใหสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวแอยู
รวมกันอยางมีความสุข มีการพ่ึงพากันอยางสมดุล มนุษยแด ารงชีพอยูไดดวยอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานจาก
สิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยอาหาร อากาศ น้ า ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค สิ่งแวดลอมเป็นองคแประกอบ
ที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แต “ท าไมสิ่งแวดลอมถึงถูกท าลาย” และเกิดปัญหามากมายทั่วทุกมุมโลก 
ทั้ง ๆ ที่สิ่งแวดลอมเอ้ือประโยชนแใหสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวแ รวมทั้งมนุษยแดวย เมื่อท าการศึกษาพบวา 
“มนุษยแ” เป็นผูท าลายสิ่งแวดลอมมากที่สุด สาเหตุที่มนุษยแท าลายสิ่งแวดลอมเกิดจากความเห็นแกตัวของ
มนุษยแเอง โดยมุงที่ปัจจัยดานวัตถุ คือ “เงิน” จึงท าใหเกิดการท าลายลางเพ่ือหาสิ่งที่มาตอบสนอง     
ความตองการของตนเอง 

เมื่อค านึงถึงประโยชนแที่มนุษยแไดรับจากสิ่งแวดลอมมีมากมหาศาล จากผลการศึกษาผลงาน    
ทางวิชาการ พบวา เหตุที่มนุษยแเป็นผูท าลายสิ่งแวดลอมเกิดจากความเห็นแกตัวของมนุษยแเอง โดยใช
ความชาญฉลาดของตนเองที่มีมากมาท าลายลางเพ่ือแกงแยงปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษยแ
ดวยกันเอง จึงเกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหตน เองอยูรอดในสังคม          
เมื่อสิ่งแวดลอมถูกท าลายมากขึ้น ผลกระทบก็ยอนกับมาท าลายตัวมนุษยแเอง เชน เกิดการเปลี่ยนแปลง
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บรรยากาศของโลก เกิดสภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกรอนตลอดจนเกิดภัยธรรมชาติตางๆ เชน น้ าทวม
แผนดินถลม ควันพิษ น้ าเนาเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงและทางออม และ  
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 โดยน านโยบายการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเขามาใชในประเทศไทย เพ่ือมุง
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ท าใหประชาชนตื่นตัวในการท าไรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน มันส าปะหลัง ออย ปอ 
จึงเกิดการท าลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือหาพ้ืนที่ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามนโยบายรัฐบาล      
มีการใชปุยเคมี ใชยาปราบศัตรูพืช เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก แตภาครัฐยังขาดการควบคุมอยาง
เป็นระบบและชัดเจน จึงท าใหเกิดผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน เชนปุาไมถูกท าลาย ดินเสื่อมคุณภาพ      
น้ าเนาเสีย เกิดสารเคมีสะสมในแหลงน้ าและดิน เกิดมลพิษ ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดผลกระทบโดยตรงและโดย
ออม ตอสุขภาพและการด ารงชีวิตของประชาชน ท าใหเกิดความเสียตอประเทศโดยรวม 

จะท าอยางไรถึงจะสรางจิตส านึกใหมนุษยแเห็นคุณคาและไมท าลายสิ่งแวดลอม จากการศึกษาของ
นักวิชาการ พบวา การแกไขปัญหาสิ่งแวดลอมตองแกที่ตัว “มนุษยแ” นั่นคือจะตองใหความรู ความเขาใจ
ธรรมชาติ เจตคติ มีคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักตอสิ่งแวดลอม ตอประชาชน โดยเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูใหมๆ สรางความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น และสรางการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 
4. สาเหตุและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดลอมมีอยูมากมาย แตที่ส าคัญ
มี 2 ประการ คือ 
  4.1 การเพิ่มของประชากร (Population Growth)  
  โดยเฉลี่ยประชากรทั่วโลกมีแนวโนมสูงมาก ขึ้น ถึงแมวาการรณรงคแเรื่องการวางแผนครอบครัว
จะไดผลดี แตปริมาณการเพ่ิมของประชากรก็ยัง เป็นการเติบโตแบบเอกซแโพเนนเชียล (Exponential 
Growth) ซึ่งเป็นการเพ่ิมในอัตราทวีคูณ เมื่อผูคน มากขึ้นความตองการบริโภคทรัพยากรก็เพ่ิมมากขึ้นทุก
ดาน ไมวาจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย พลังงาน ฯลฯ 
   จากการคาดคะเนการเพ่ิมจ านวนประชากรโลกซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว (ดูขอมูลในภาพที่ 4-1) 
ท าใหความตองการปัจจัยตางๆ เพ่ือการด ารงชีวิตเพ่ิมตาม คาดวา ปัญหาตางๆ จะตามมาอยางรวดเร็ว
อยางหลีกเลี่ยงไมได  เชน ปัญหาที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุ งหม ยารักษาโรค สวัสดิการอ่ืนๆ             
การประกอบอาชีพ ฯลฯ ปรากฏการณแเชนนี้เป็นเรื่องที่นาวิตกยิ่งส าหรับประเทศที่ประชากรมี แนวโนม
เพ่ิมสูงมาก จึงมีความจ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองหาทางลดความตึงเครียดลงกอนที่จะถึงซึ่ง ภาวะวิกฤติใน
อนาคต 
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4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth 
& Technological Progress)  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าใหมาตรฐานในการด ารงชีวิตสูงตามไปดวย มีการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของชีวิต จึงจ าเป็นตองใชพลังงานมากขึ้นตามไปดวย ใน
ขณะเดียวกันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ก็ ชวยเสริมให การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชท าไดงาย
ขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็ว มีผลใหเกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร          
ที่อยูอาศัย การสาธารณสุข การศึกษา การวางงาน ฯลฯ ปัญหาเหลานี้พบมากในประเทศดอยพัฒนา 
ประเทศเหลานี้จ าเป็นตองเรงพัฒนาดวยการเรงการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรกรรมและการ อุตสาหกรรม
ใหมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีใหมๆ จึงถูกน ามาใชในการเกษตรรวมทั้งปุยเคมี ยา ปราบศัตรูพืช ฯลฯ สารพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมถูกปลอยออกมาในรูปควันเสีย ฝุุนละออง ท าใหเกิดภาวะอากาศเป็นพิษ เสียง
จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางเสียง ของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมและจาก
เกษตรกรรมถูกปลอยลงสูแหลงน้ า ท าใหเกิดภาวะน้ าเป็นพิษ นอก จากนี้ทรัพยากรธรรมชาติยังถูก
น ามาใชอยางรวดเร็วและมากมาย เป็นผลให สภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป เชน การท าลายปุา ท าใหฝน
ไมตกตามฤดูกาล การท าลายหนาดินท าใหเกิดปัญหาน้ า ทวม แรธาตุตางๆ ถูกน ามาใชเป็นจ านวน
มหาศาล กระบวนการในการเปิดปุา ท าเหมือง และขั้น ตอนของการท าเหมือง ลวนแลวแตมีสวนในการ
ท าลายสภาวะแวดลอมตาม ธรรมชาติอยางนาเสีย ดาย มนุษยแเป็นตัวการส าคัญในการเพ่ิมพูนภาวะมลพิษ
ใหแกระบบนิเวศ ความเจริญทาง เทคโนโลยียิ่งมีมากขึ้นเทาไร ปัญหาการสรางความสกปรกใหแก
สภาพแวดลอมดูเหมือนจะยิ่งทวีมาก ขึ้นเทานั้น นับตั้งแตยุโรปปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อคริสตแศตวรรษที่ 18 
โรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็น แหลงถายเทและปลอยของเสียใหแกสภาพแวดลอมเรื่อยมาและมากขึ้น
เป็นล าดับ อาจกลาวไดวา สิ่งแวดลอมเป็นปัจจัยจ ากัดที่ส าคัญของมนุษยแ เพราะเป็นตัวการท าลายมนุษยแ 
เอง ในประเทศที่พัฒนาแลวสิ่งแวดลอมที่ถือวาอยูในสภาพที่เปนพิษตอประชากร มักเกิดจากสารเคมี 
อากาศเสีย และน้ าเป็นพิษ สวนปัญหาเดียวกันนี้ในประเทศดอยพัฒนาเกิดเนื่องจากการขาดแคลน อาหาร
และทรัพยากรธรรมชาติ 

จากสาเหตุของปัญหาดังกลาวขางตน ท าใหเกิดผลกระทบตอเนื่อง อันเกิดจากปัญหา สิ่งแวดลอม
ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ (ดูภาพท่ี 4 – 2 ประกอบ) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ เนื่องจากมีการใชทรัพยากรกันอยางไมประหยัด อาทิ ปุา ไมถูก
ท าลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณแ การขาดแคลนน้ า ฯลฯ 

2. ภาวะมลพิษ (Pollution) เชน มลพิษทางน้ า อากาศ ดิน เสียง และความรอน ฯลฯ อันเป็นผล
มาจากการเรงรัดการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมนั่นเอง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา สาเหตุของมลพิษเป็นผลจากการกระท าของมนุษยแเป็นสวนใหญ เนื่อง จาก
มนุษยแซึ่งเป็นองคแประกอบสวนหนึ่งของธรรมชาติมีการเพ่ิมจ านวนอยางรวดเร็วและมนุษยแ มี บทบาทที่
แตกตางไปจากธรรมชาติอ่ืนในหลายกรณี กลาวคือเมื่อประชากรมนุษยแเพ่ิมมากขึ้น ความ ตองการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใชเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตและสรางสิ่งอ านวย ความสะดวกก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น 
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มนุษยแมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการตางๆ ไดแก ท าการเกษตร การประมง 
สรางเมือง สรางเขื่อนขนาดใหญ สรางโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสิ่ง ตางๆ เชน รถยนตแ เครื่องบิน เรือ 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท าใหเกิดความไมสมดุลในธรรมชาติ กอ ใหเกิดปัญหารุนแรงทางดานสิ่งแวดลอม
และรวมเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นวา ปัญหามลพิษ ซึ่งมีหลาย ลักษณะหลายประเภท ลวนแตกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตของมนุษยแได ดังนั้นหากมนุษยแไมมีจิต ส านึกรวมกันในการแกไขและรักษาสภาพแวดลอม
ดังกลาวแลว ยอมเป็นเหตุใหมนุษยแเราตอง ประสบปัญหาในอนาคตมากขึ้นอยางแนนอน 

 
 

ภาพที่ 4-1 กราฟแสดงการเติบโตของประชากรโลก โดยแกนตั้งแสดงจ านวน 
ประชากรมีหน่วยเป็นพันล้านคน 

(Starr and Taggart. 1992 : 797) 
 

 
 

ภาพที่ 4-2 แผนภูมิแสดงเหตุและผลอันเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2540 : 17) 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 22   เร่ือง การบริการ 1 (การบริการและพัฒนาชุมชน)         จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การบริการ หมายถึงการรับใชหรือการใหความสะดวก ส าหรับลูกเสือ หมายถึง ความพรอมใน
การบ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชนแตอบุคคลหรือชุมชนดวยความเต็มใจ  ตามค าปฏิญาณของลูกเสือ ขอ 2      
“ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ” 
 
2. จุดประสงคแการเรียนรู 
    2.1 จุดประสงคแการเรียนรูปลายทาง 
 สามารถบอกความหมายของค าวา บริการชุมชน พัฒนาและการพัฒนาชุมชนได  
    2.2 จุดประสงคแการเรียนรูน าทาง 

2.2.1 บอกความหมายของค าวา บริการ ได 
2.2.2 บอกความหมายของค าวา ชุมชน พัฒนาและพัฒนาชุมชนได  
2.2.3 บอกประโยชนแที่ลูกเสือไดรับจากการบริการได 
2.2.4 บอกกิจกรรมที่ลูกเสือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการชุมชนได 
2.2.5 บอกกิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนได 
2.2.6 บอกกฎของลูกเสือที่เกี่ยวของกับการใหบริการได 

 
3. เนื้อหาสาระ 

3.1 ความหมายของค าวา การบริการ ชุมชน พัฒนาและการพัฒนาชุมชน 
 3.2 ประโยชนแที่ลูกเสือไดรับจากการใหบริการ 
 3.3 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติไดในการใหบริการชุมชน 
 3.4 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติไดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 3.5 กฎลูกเสือที่เกี่ยวของกับการใหบริการ 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจปากกา แยก)  
 4.2 เกม …………………………           

4.3 การสอนตามเนื้อหา           
     4.3.1 ผูก ากับลูกเสือชี้แจงการขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม พรอมทั้งแจกใบงาน เรื่อง การบริการ    

และใบความรูเรื่อง การใหบริการตามจ านวนของลูกเสือแตละหมู 
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      4.3.2 ลูกเสือแตละหมู ศึกษาใบความรู หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวของ พรอมบันทึกลงในใบงาน  
     4.3.3 ผูก ากับลูกเสือและลูกเสือชวยกันสรุปเนื้อหาที่ถูกตอง พรอมทั้งใหลูกเสือแตละหมู

บันทึกขอมูลที่ถูกตอง ลงในสมุด 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ………………….      

4.5 ปิดประชุมกอง (นัดหมาย ใหลูกเสือน าปากกาและสมุดมาดวยในวันพุธตอไปตรวจเครื่องแบบ
ลูกเสือ ชักธงลง เลิก) 
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ใบความรูเรื่อง การใหบริการ 
 5.2 ใบงาน เรื่อง บริการ 

5.3 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    
 
6. การวัดผลประเมินผล 
   6.1 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
    6.2 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 
   6.3 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 23   เร่ือง การบริการ 2 (ทักษะพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน)       จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 
  การปฐมพยาบาล หมายถึง การชวยเหลือเบื้องตนแก ผูที่ไดรับบาดเจ็บ อุบัติเหตุหรือผูเจ็บปุวย  
เพ่ือใหผูนั้นมีอันตรายนอยลงหรือปลอดภัยกอนน าสงหมอ ซ่ึงในบางครั้งในการเขาคายพักแรม ลูกเสืออาจ
ประสบกับเหตุฉุกเฉินจากธรรมชาติก็ได 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได    
    2.2. จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกความหมายของค าวาปฐมพยาบาลได 

2.2.2 บอกหลักท่ัวไปของการปฐมพยาบาลได 
2.2.3 บอกขอควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาลได 

 2.2.4 บอกวิธีการชวยเหลือผูที่เกิดอาการช฿อคได 
 2.2.5 บอกวิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไปได 
 2.2.6 บอกวิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยธรรมชาติตางๆ ได 
 
3. เนื้อหาสาระ 
 3.1 ความหมายของค าวาปฐมพยาบาล 

3.2 หลักท่ัวไปของการปฐมพยาบาล 
3.3 ขอควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาล 

 3.4 วิธีการชวยเหลือผูที่เกิดอาการช฿อค 
 3.5 วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
 3.6 วิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยธรรมชาติตางๆ  
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจปากกา แยก)  
 4.2 เกม ………………………………….         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา               
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       4.3.1 ผูก ากับชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในแตละฐาน พรอมทั้งแบงลูกเสือออกเป็น 3 
กลุม โดยการรวมหมูลูกเสือ   
      4.3.2 จัดฐานการเรียน 3 ฐาน ดังนี้    
  1) ฐานที่ 1 เรื่อง หลักทั่วไปและขอควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาล    

2) ฐานที่ 2 เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลและการช฿อค 
3) ฐานที่ 3 เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ     

     4.3.3 จัดลูกเสือเขาประจ าฐาน พรอมทั้งแจกใบงาน    
  1) กลุมท่ี 1 เขาประจ าฐานที่ 1    
  2) กลุมท่ี 2 เขาประจ าฐานที่ 2     
  3) กลุมท่ี 3 เขาประจ าฐานมี่ 3 
      4.3.4 ใหนักเรียนเวียนฐานกิจกรรม เมื่อครบเวลา จนครบทั้ง 3 ฐาน 
      4.3.5 ลูกเสือน าเสนอเนื้อหาที่ไดศึกษามา ผูก ากับฯ ชวยสรุปเนื้อใหถูกตอง 
      4.3.6 ลูกเสือบันทึกเนื้อหาที่ถูกตองลงในสมุด 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง …………………………….       
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ ชักธงลง เลิก) 
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
  5.1 ใบงาน เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
  5.2 ใบงาน เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไปและอาการช฿อค 
  5.3 ใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
  5.4 ใบความรู เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน   
  5.5 สมุด ปากกา 

5.6 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
 
6. การวัดผลประเมินผล 
  6.1 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.2 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 
  6.3 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง การบริการ 

 
1. การพัฒนาชุมชนทองถิ่น  
  เป็นกระบวนการด าเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถิ่นในทางที่ดีขึ้น
เจริญรุงเรืองขึ้น ในทุกๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถจัดการ
กับภาวะการณแของกระแสโลกาภิวัตนแเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได (self-reliance) หรือชวยตนเองได 
(relf-help)ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแกไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเอง
และสวนรวม ดังนั้น ชุมชนทองถิ่นจะพัฒนาไดหรือไม และด าเนินไปในทิศทาง จึงตองมีองคแประกอบของ
แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้ง         
การปรับตัวใหทันตอภาวการณแเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม แนวความคิด
พ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น สิ่งส าคัญของการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่จะสามารถท างานกับ
ประชาชนไดอยางถูกตอง และท าใหงานมีประสิทธิภาพ อันประกอบดวยแนวคิดพ้ืนฐาน ในการพัฒนา
ชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้  

1) การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชน โดยยึด
หลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการ
และรวมบ ารุงรักษา 

2) การชวยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็นหลักการส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นพ่ึงตนเองไดมากขึ้น โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ 
สนับสนุน ในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑแที่เหมาะสม   

3) ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) ในการท างานกับประชาชนตองยึดหลักการที่วา 
ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งตองใชวิถีแหงประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุน
ใหการศึกษา ใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็น ประโยชนแตอชุมชน
ทองถิ่น หมูบาน ต าบล  

4) ความตองการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนาชุมชนทองถิ่นตองใหประชาชน และ
องคแกรประชาชนคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่นเอง เพ่ือใหเกิดความคิดที่วางานเป็น
ของประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป  

5) การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) การพัฒนาชุมชนทองถิ่นถือเป็นกระบวนการให
การศึกษาภาคชีวิตแกประชาชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคน พัฒนาทองถิ่น การใหการศึกษา ตองให
การศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาที่บุคคลยังด ารงชีวิตอยูในชุมชน 
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หลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เป็นความจริงแหงชีวิต ของการพัฒนาชุมชนซึ่งยึดถือเป็นสรณะ คือ ความเชื่อมั่นและครัทธาใน

มนุษยชาติ วามนุษยแทุกชีวิตมีคุณคา และมีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพกลาวคือ มีฐานะแหง
ความเป็นมนุษยแที่ไมควรจะไดรับการเหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยามจากเพ่ือนมนุษยแดวยกันเอง            
มีความสามารถจากการเป็นมนุษยแที่ควรไดรับการยอมรับและท าใหปรากฎเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพ่ือน
มนุษยแดวยกันเอง ดังนั้น การพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่แทจริง คือ หลักประชาชน หมายถึง 
  1) เริ่มตนที่ประชาชน โดยยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหา จากทัศนะของ
ประชาชน เพ่ือใหเขาใจปัญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่นเพ่ือใหเขาถึงชีวิต จิตใจ ของ
ประชาชน 
  2) ท างานรวมกับประชาชน โดยการค านึงถึงการที่จ าท าใหประชาชนเขาใจปัญหาของตนเองและ
ของทองถิ่น และมีก าลังใจลุกขึ้นตอสูกับปัญหา ชวยกันคิด ชวยกันแกไขปัญหานั้น ยอมมีหนทางที่จะ
กระท าไดโดยไมยากหากเขาใจปัญหาและเขาถึงจิตในของประชาชน 
  3) ยึดประชาชนเป็นพระเอก โดยประชาชนตองเป็นผูกระท าการพัฒนาดวยตนเองไมใชเป็น
ผูถูกกระท า หรือเป็นฝุายรองรับขางเดียว เพราะผลของการกระท าการพัฒนานั้น ตกอยูที่ประชาชน
โดยตรง ทองถิ่นโดยตรง ประชาชนเป็นผูรับโชค หรือ เคราะหแจากการพัฒนานั้น วัตถุประสงคแในการ
พัฒนาชุมชน จึงมีวัตถุประสงคแท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 

1) เพ่ือท าใหมนุษยแเขาถึงศักยภาพสูงสุดที่ธรรมชาติใหมนุษยแบรรลุถึงขีด ความสามารถสูงสุดที่พึงม ี
2) เพ่ือพัฒนาความเป็นอยูของมนุษยแใหผาสุก ใหสุขสมบูรณแ 

เปูาหมายการพัฒนาชุมชน จึงอยูท่ี การท าใหชุมชน(ประชาชน) สุขสมบูรณแ การท าใหประชาชนพ่ึงตนเอง 
ชวยตนเองไดในการแกไขปัญหาสวนตัว และแกไขปัญหาสวนรวมได รวมทั้งในการยังชีพตนเองหรือการมี
งานท า และยังประโยชนแใหแกผูอ่ืนได 

หลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น จากแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการพัฒนาไดน ามาใชเป็นหลัก
ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น ดังตอไปนี้  

1) ยึดหลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของประชาชน โดยการเปิดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่น
ใชศักยภาพท่ีมีอยูใหมากที่สุด และตองเชื่อมั่นวาประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใชความรู ความสามารถที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองได จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือแกปัญหาชุมชนทองถิ่นดวยตัว
ของเขาเอง  

2) ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน ยึดมั่นเป็นหลักการส าคัญวาตองสนับสนุนใหประชาชน
พ่ึงตนเองได โดยการสรางพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น สวนรัฐบาลจะชวยเหลือ สนับสนุนอยู
เบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน  

3) ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมคิด ตัดสินใจ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะท าในชุมชน
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่อง
ความเป็นเจาของโครงการ หรือกิจกรรม  

4) ยึดหลักประชาธิปไตย ในการท างานพัฒนาชุมชนทองถิ่น จะตองเริ่มดวยการพูดคุย ประชุม 
ปรึกษาหารือรวมกัน คิดรวมกัน ตัดสินใจ และท ารวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกัน ภายใตความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย 

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนทองถิ่น จากล าดับขั้นของกระบวนการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น ดวยแนวคิดหลักการพ้ืนฐานการพัฒนา หลักการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ของหลายๆ ชุมชนทองถิ่นจากอดีต ถึงปัจจุบัน ท าใหหลาย ๆ ชุมชนเกิดการพัฒนาทั้งที่เกิดจากชุมชนเอง 
และความรวมมือจากภาครัฐ ท าใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และประชาชนในชุมชนทองถิ่นอยูดีมีสุข        
มีความมั่นคงในชีวิตในขณะเดียวกัน ในบางชุมชนทองถิ่นกลับตองพบกับปัญหาอุปสรรคตางๆ ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ ดวยมูลเหตุประการตางๆ ดังนี้ 

1) บริบทของชุมชนเมือง หรือก่ึงเมือง อันมีความหลากหลายของระบบทางสังคมหรือ 
พหุสังคม ท าใหกระบวนการการพัฒนาเป็นไปอยางลาชา ซึ่งแตกตางจากระบบสังคมที่มีความเป็น
เอกภาพท่ีสามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว 

2) วัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีเบงบาน ประกอบกับสื่อสารสนเทศท่ีกาวล้ าท าให 
ประชาชนเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางเทาทันกัน กลับกอใหเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม เชน เสื้อเหลือง   
เสื้อแดง หรือหนากากขาว ซึ่งสงผลตอกระบวนการการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งในระดับทองถิ่น 

3) ขาดอิสระเชิงอ านาจระหวางราชการสวนกลางกับทองถิ่น อันผิดเพ้ียนไปจาก 
หลักการกระจายอ านาจ ที่จะใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารราชการทองถิ่นเอง 

4) ขาดกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ในกระบวนการรวมคิด รวมท า และ
รวมกันรับผิดชอบ 
 
2. หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป 
    2.1 แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2.1.1 การประเมินสถานการณ์ 
1) ตรวจดูสภาพแวดลอมที่เกิดเหตุวามีความปลอดภัยหรือไม ถาไมปลอดภัย ไมควร

เสี่ยงอันตรายเขาไปชวยเหลือ 
          2) แจงเหตุ/ขอความชวยเหลือหนวยงานที่ช านาญเฉพาะโดยใหการขอมูล 
                  - มีเหตุการณแอะไรเกิดขึ้น/สถานการณแเป็นอยางไร 
                  - สถานที่เกิดเหตุ 
                  - จ านวนผูบาดเจ็บ/สภาพผูบาดเจ็บ 
                  - ชื่อผูแจงเบอรแโทรศัพทแติดตอกลับ เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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           3) ประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ โดยตรวจ 
                  - ระดับความรูสึกตัว (รูสึกตัวดี/ซึม/รูสึกตัวบาง ไมรูสึกตัวบาง) 
                  - ทางเดินหายใจและการหายใจ ลักษณะและอัตราการหายใน 
                  - ชีพจร ลักษณะการเตน และจ านวนครั้ง 
                  - การบาดเจ็บ (กระดูกหัก บาดแผล ฯลฯ) หรือการเจ็บปุวยอ่ืนที่ด าเนินอยู 
            4) ใหการปฐมพยาบาล 
                  - การชวยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน 
                  - การหามเลือด/การท าแผล 
                  - การเคลื่อนยาย/การน าสงโรงพยาบาล 
            เราตองเก็บขอมูลเบื้องตน โดยดูจากผูปุวย ผูอยูในเหตุการณแ อาการเป็นอยางไร และประเมิน
สถานการณแ ดังนี้ 
           1) เมื่อพบเห็นผูบาดเจ็บ ควรดูใหแนนอนวาผูปุวยมีเลือดออกหรือไม ออกจากที่ใดบาง   
มีความรุนแรงของบาดแผลแคไหน ถามีเลือดออก ควรท าการหามเลือดเป็นอันดับแรก 
           2) ถาผูปุวยไมมีเลือดออก ใหตรวจดูวารางกายอบอุนหรือไม ถารางกายเย็นชื้น แสดงวา
ผูปุวยมีอาการช็อค ควรหมผาใหอบอุน ใหนอนศีรษะต่ ากวาล าตัวเล็กนอย 
           3) ควรตรวจดูปากผูปุวยวามีสิ่งอาเจียน หรือสิ่งอ่ืนใดอุดตันหรือไม ถามี ใหรีบลวงออก
เสียเพ่ือมิใหอุดตันทางเดินหายใจหรือมิใหส าลักเขาปอด 
           4) ตรวจดูใหแนวาผูปุวยหายใจขัดหรือหยุดหายใจหรือไม ถาหยุดหายใจใหรีบท าการ
ผายปอด และตรวจ คล าชีพจรของเสนเลือดใหญบริเวณล าคอวายังเตนเป็นจังหวะหรือไม ถาคล าชีพจรไม
พบหรือเบามาก ใหจัดการนวดหัวใจดวยวิธีกดหนาอกตอไป 
           5) ตรวจดูสวนตางๆ ของรางกายวามีบาดแผล รอยฟกช้ า กระดูกหัก ขอเคลื่อนหรือไม 
ถาพบสิ่งผิดปกติ ใหปฏิบัติการปฐมพยาบาลแลวแตกรณี เชน ปิดบาดแผล เขาเฝือกชั่วคราว เป็นตน 
           6) ไมควรเคลื่อนยายผูปุวยโดยไมจ าเป็น ถาหากตองการเคลื่อนยายควรท าใหถูกวิธี และ
มีผูชวยเหลือ หลายคนชวยกัน 
           7) คลายเสื้อผาที่รัดรางกายออก 
           8) อยาใหคนมามุงดุ เพราะจะท าใหอากาศถายเทไมสะดวก  
           9) พยายามปลอบใจผูปุวยอยางใหตื่นเตนตกใจ อยาใหผูปุวยมองเห็นบาดแผลและรอย
เลือดของตน 
         10) ตามแพทยแมาสถานที่เกิดเหตุ หรือน าสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  
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    2.2 การปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้น  
        การปฐมพยาบาลบาดแผลอยางถูกตองจะชวยปูองกันอันตรายและลดอาการแทรกซอนที่จะ
เกิดข้ึนไดโดยปฏิบัติดังนี้ 
          2.2.1 ชนิดของบาดแผล แบงเป็น 2 ประเภท คือ 
            1) ชนิดของบาดแผลบาดแผลปิด หมายถึง บาดแผลที่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อภายใต 

    ผิวหนัง เชน แผลฟกช้ า หอเลือด ขอเทาพลิก ขอแพลง 
            การดูแล 
                      -  ใน 24 ชั่วโมงแรก ใชน้ าแข็งหรือถุงน้ าเย็นประคบ เพ่ือไมใหเลือดออก และ 
         ชวยระงับอาการปวด  
                  -  หลัง 24 ชั่วโมง ควรประคบดวยน้ าอุน เพ่ือชวยละลายลิ่มเลือด 

2) บาดแผลเปิด หมายถึง บาดแผลที่ท าใหเกิดรอยแยกของผิวหนังแบงเป็น 5 ชนิดคือ 
                 - แ ผ ล ถ ล อ ก  ผิ ว ห นั ง ถ ล อ ก  เ ลื อ ด อ อ ก เ ล็ ก น อ ย 
                 - แผลฉีกขาดขาด เกิดจากวัตถุไมมีคมแตมีแรงพอใหผิวหนังฉีกขาด ขอบแผล 

  มั ก ข า ด ก ร ะ รุ ง ก ร ะ ริ่ ง 
          - แผลตัด เกิดจากวัตถุมีคมตัด บาดแผลมักแคบ ยาว ขอบแผลเรียบ 
         - แผลถู กแทง เกิดจากวัตถุปลายแหลมแทงเข า ไปบาดแผลจะลึ ก   
        - แผลถูกยิง เกิดจากกระสุนปืน อันตรายมากนอยข้ึนอยูกับอวัยวะภายในที่ถูก 

  กระสุนปืน 
  2.2.2 การปฐมพยาบาล บาดแผลเลือดออก 
                  - กรณีเลือดไหลมากๆ ควรจะรีบกดบาดแผลดวยผาสะอาดใหเลือดหยุดกอนตองกดใหแนน
อยูนาน 5 – 10 นาที อาจใชผายืดพันทับกอนที่จะไปโรงพยาบาล 
                  - กรณีปากแผลแยกควรปิดปากบาดแผลดวยพลาสเตอรแ 
                  - แผลถลอกหรือแผลฉีกขาดที่ผิวหนังและมีเลือดออกมาไมมาก ใชผาสะอาดกดบริเวณ
เลือดออกใหกระชับแน พอประมาณเลือดจะหยุดภายใน 2 – 3 นาที ใชน้ าประปา เปิดใหไหลผานแผล 
                  - ชะลางแผลและท าความสะอาดรอบๆ แผล ถาแผลสกปรกมาก ควรลางดวยน้ าสะอาด
และสบู 
                  - ใชผาสะอาด หรือผากอซสะอาด ซับบริเวณแผลใหแหง 
                  - ใสยาฆาเชื้อ เชน เบตาดีน (Betadine) ไมจ าเป็นตองปิดแผล ถาเป็นแผลถลอก หากมี
เลือดซึม ควรใชผากอซสะอาดปิดแผลไว 
                  - ถาบาดแผลมีขนาดใหญ กวางและลึก มีเลือดออกมาก ใหหามเลือด และรีบน าสง
โรงพยาบาล 
 
 



95 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      2.2.3 การดูแลบาดแผลที่เย็บ 
                  - ดูแลแผลไมใหสกปรก ไมควรใหถูกน้ าเพราะจะท าใหแผลที่เย็บไมติด และเกิดการติดเชื้อ
ไดงาย 
                  - การเปลี่ยนผาปิดแผลควรท าใหนอยที่สุดหรือท าเมื่อมีความจ าเป็นเทานั้น ถาแผลสะอาด
ไมตองเปลี่ยนผาปิดแผลจนถึงก าหนดตัดไหม ยกเวน แผลสกปรก อาจตองลางแผลบอยข้ึน 
                  - ตามปกติ จะตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน แตถาแผลยังอักเสบ หรือยังไมแนใจวาแผลติดแลว 
อาจตองรอตอไปอีก 2 – 3 วัน ใหแผลติดกันดีจึงคอยตัดไหม ยกเวนรายที่มีการติดเชื้อ แผลเป็นหนอง 
จ าเป็นจะตองตัดไหมออกกอนก าหนด 
           2.2.4 แผลไฟไหม น้ ารอนลวก หมายถึง การที่ผิวหนังถูกท าลายดวยความรอน ที่อุณหภูมิสูงกวา 
50OC ไดแก เปลวไฟ ไอน้ ารอน น้ าเดือด สารเคมี กระแสไฟฟูาและรังสีตางๆ 
ชนิดของแผลไหม 
          เฉพาะชั้นผิวหนัง ผูปุวยจะมีอาการปวดแสบปวดรอน ลักษณะแผลแหง แดง และถาลึกถึงหนังแท
จะพองเป็นตุมน้ าใสและบวม 
           การดูแล 
                   - ระบายความรอนออกจากแผล โดยใชผาชุบน้ า หมั่นประคบบริเวณบาดแผล หรือเปิดให
น้ าไหลผานบริเวณบาดแผลตลอดเวลา นานประมาณ 10 นาที ซึ่งจะชวยบรรเทาความเจ็บปวดดวย 
                   - ทาดวยยาทาแผลไหม 
                   - หามเจาะถุงน้ าหรือตัดหนังสวนที่พองออก 
                   - ปิดดวยผาสะอาดเพ่ือปูองกันการติดเชื้อและพันผาไว 
                   - ถาแผลไหมเป็นบริเวณกวางหรือเป็นอวัยวะที่ส าคัญตองรีบน าสงโรงพยาบาล 
       ลึกถึงเนื้อเยื่อใตผิวหนัง ไดแก ไขมัน กลามเนื้อ เสนประสาท กระดูก เป็นตน ลักษณะแผลมี       
สีน้ าตาลเทาหรือด า ผิวหนังรอบๆ จะซีด มีกลิ่นไหม อาจท าใหเกิดผลแทรกซอน ถึงเสียชีวิตได 
            การดูแล 
                   - ไมตองระบายความรอนออกจากบาดแผลเพราะจะยิ่งท าใหแผลติดเชื้อมากข้ึน 
                   - หามใสยาใดๆ ทั้งสิ้นลงในบาดแผล 
                   - ใชผาสะอาดปิดบริเวณแผลเพ่ือปูองกันสิ่งสกปรก ใหความอบอุน และรีบน าสง
โรงพยาบาล 
   ** หามใชน้ าปลา ยาสีฟัน ยาหมอง ทาแผล เพราะอาจเกิดการติดเชื้อท าใหแผลอักเสบได 
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    2.3 การปฐมพยาบาลผู้มีป่วยท่ีมีอาการซ๊อค 
 รางกายของเราประกอบดวยเสนเลือดมากมาย ท าหนาที่สงผานเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสวนตางๆ 

ของรางกาย และเป็นตัวน าของเสียกลับไปท าความสะอาดที่ปอด จากนั้นจึงสงเลือดกลับไปยังหัวใจ เพ่ือ
สูบฉีดกลับไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย เป็นวงจรเชนนี้ หากระบบการไหลเวียนเลือดดังกลาวลมเหลว
หรือเกิดความผิดปกติ ท าใหเลือดไมสูบฉีดไปหลอเลี้ยงรางกายไดอยางเพียงพอ เซลลแจะขาดออกซิเจนจาก
เลือด ผูปุวยจึงเกิดอาการ “ช็อค” 

หากไมไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที อาจท าใหผูปุวยพิการหรือเสียชีวิตได ความเสียหาย
ของอวัยวะภายในที่เกิดจากอาการช็อค ขึ้นอยูกับความเปราะบางของอวัยวะ อวัยวะที่ทนตอการขาดเลือด
ไดนอยท่ีสุด คือ สมอง หัวใจ และไต โดยเฉลี่ยแลว เซลลแสมองขาดออกซิเจนไดนานประมาณ 4 – 5 นาที 
อวัยวะภายในชองทองสามารถขาดออกซิเจนไดนานถึง 45 นาที สวนผิวหนังและกลามเนื้อขาดออกซิเจน
ไดประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นตน 

2.3.1 สาเหตุ 
  อาการช็อคเกิดไดจากหลายสาเหตุ สาเหตุส าคัญสวนใหญเกิดจากการเสียเลือดมาก     

ถูกไฟไหม น้ ารอนลวก อยูในที่ที่อากาศรอนจัดนานเกินไป อาเจียนหรือทองเสียอยางรุนแรง ไฟฟูาช็อต  
โรคหัวใจก าเริบ ไดรับยาเกินขนาดหรือแพยา การสัมผัสสารพิษ และการติดเชื้ออยางรุนแรง เป็นตน        
        2.3.2 อาการช็อค 

  อาการเริ่มแรกจะเหมือนกับเป็นลม คือ มีอาการหนามืด ตาลาย วิงเวียน มือเทาออนแรง 
ออนเพลีย ใจหวิวๆ หรือกลามเนื้อเกร็ง เป็นตะคริว ตั วซีดหรือเขียวจนถึงเขียวคล้ า เหงื่อออก 
กระสับกระสาย กระหายน้ า คลื่นไส อาเจียน ชีพจรเตนเร็วแตเบา ความดันเลือดตก หายใจหอบ อาการ
ขั้นรุนแรง คือ ตามตัวเป็นรอยจ้ าสีด า มานตาขยาย หากช็อคอยูนานสมองจะขาดเลือดมากท าใหหมดสติ
ได 

ผูปุวยอาจมีอาการไมครบทุกอยางดังที่กลาวมา แลวแตความรุนแรงของอาการ อยางไรก็ตาม 
แมวาผูปุวยจะไมแสดงอาการอะไรใหเห็น แตหากผูปุวยไดรับบาดเจ็บและเสียเลือดมาก ควรสังเกตอาการ
และดูแลอยางใกลชิด 

2.3.3 การปฐมพยาบาล 
  เมื่อผูปุวยช็อค ใหรีบน าสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ระหวางนั้นใหปฐมพยาบาลเพ่ือให

การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ดังนี้ 
  - ใหผูปุวยนอนราบ ไมตองใชหมอนหนุนศีรษะ เพ่ือใหเลือดไปเลี้ยงสมองไดอยาง

เพียงพอ และท าใหหัวใจท างานนอยลงดวย ควรยกเทาใหสูงขึ้น แตไมควรใหนอนศีรษะต่ า เพราะจะท าให
อวัยวะในชองทองดันกะบังลมเขามาเบียดที่อก ท าใหหายใจไมสะดวก 

- คลายเสื้อผาผูปุวยใหหลวม 
- หามเลือดกรณีที่มีเลือดออก 
- หากผูปุวยอาเจียน ใหนอนตะแคงขาง 
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- หมผาใหความอบอุนกับรางกายผูปุวย 
- หากผูปุวยกระหายน้ ามาก ใหหยดน้ าที่ริมฝีปากในปริมาณเล็กนอย และหยุดใหน้ าหาก

ผูปุวยอาเจียน ยกเวนผูปุวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ทอง ควรงดใหน้ า 
2.3.4 ข้อควรระวัง 

- หากผูปุวยมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หามเคลื่อนยายผูปุวย ควรโทรเรียก
รถพยาบาล ระหวางนั้นใหผูปุวยนอนราบ ยกขาสูง 

- หากผูปุวยไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ อยายกขาผูปุวยขึ้น และอยาใหอวัยวะใดอยูสูงเกิน
ศีรษะ 

- หากผูปุวยไดรับบาดเจ็บที่ใบหนา ใหผูปุวยนอนตะแคงขาง เพ่ือปูองกันไมใหเลือดไหล
เขาปากและจมูก เพราะจะท าใหหายใจล าบากหรือหายใจไมออก 

- หากผูปุวยถูกสัตวแมีพิษกัดตอย ใหแผลนั้นอยูต่ ากวาระดับของหัวใจ 
 

3. วิธีการรับมือต่อภัยพิบัติ 
  ภัยพิบัติ  หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการกระท าของมนุษยแที่เขาไปคุกคามโดยการท าลายปุาไมหรือ
แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ท าใหธรรมชาติเสียสมดุลจนเกิดภัยพิบัติตางๆ  ภัยธรรมชาติ              
มีมากมาย เชน 
 

วาตภัย คือภัยที่เกิดจากพายุ พายุมีหลายรูปแบบ คือ พายุแถบเสนที่มีแหลงก าเนิดใน
มหาสมุทร พายุหมุนที่มีแหลงก าเนิดบนบก พายุฟูาคะนอง 

อุทกภัย คือภัยที่เกิดข้ึนเนื่องจากมีน้ าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ าทวม น้ าปุา หรืออ่ืนๆ 

แผนดินไหว เป็นปรากฏการณแการสั่นสะเทือนหรือเขยาของพ้ืนผิวโลก เพื่อปรับตัวใหอยูในสภาวะ
สมดุล ซึ่งแผนดินไหวสามารถกอใหเกิดความเสียหายและภัยพิบัติตอบานเมือง ที่อยูอาศัย 
สิ่งมีชีวิต สวนสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวนั้นสวนใหญเกิดจากธรรมชาติ โดย
แผนดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระท าของมนุษยแได แตมีความรุนแรงนอย
กวาที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 

อัคคีภัย ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริเวณ
ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถาการลุกไหมที่มี
เชื้อเพลิงหนุนเนื่อง 
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3.1 วิธีปูองกันวาตภัย 
1) ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ าเสมอ 
2) สอบถาม แจงสภาวะอากาศรายแกกรมอุตุนิยมวิทยา 
3) ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียมปูองกันภัยใหสัตวแเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
4) ฝึกซอมการปูองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น 
5) เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร 

         6) เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 
3.2 วิธีปูองกันภัยจากอุทกภัย 

1) ควรติดตามฟังขาวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ าเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนิยมวิทยา 
  เตือนใหอพยพ ทั้งคนและสัตวแเลี้ยงควรรีบอพยพไปอยูในที่สูง อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 
2) ถาอยูที่ราบใหระมัดระวังน้ าปุาหลาก จากภูเขาที่ราบสูงลงมา กระแสน้ าจะรวดเร็ว 
   มาก ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักติดตอกันบนภูเขาหลายๆ วัน ใหเตรียมตัวอพยพขน 
   ของไวที่สูง 
3) ถาอยูริมน้ าใหเอาเรือหลบเขาฝั่งไวในที่จะใชงานได เมื่อเกิดน้ าทวม เพ่ือการคมนาคม  
   ควรมีการวางแผนอพยพวาจะไปอยูที่ใด พบกันที่ไหน อยางไร 
4) กระแสน้ าหลากจะท าลายวัสดุกอสราง เสนทางคมนาคม ตนไม และพืชไร ตองระวัง 
   กระแสน้ าพัดพาไป อยาขับรถยนตแฝุาลงไปในกระแสน้ าหลาก แมบนถนนก็ตาม อยา 
   ลงเลนน้ า อาจจะประสพอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได 
5) หลังจากน้ าทวม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและสัตวแ ใหระวังน้ า 
   บริโภค โดยตมใหเดือดเสียกอน 

3.3 วิธีปูองกันภัยจากแผนดินไหว 
                3.3.1 กอนเกิดแผนดินไหว 

1) เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น เชน ถานไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณแดับเพลิง น้ าดื่ม  
   น้ าใช อาหารแหง ไวใชในกรณีไฟฟูาดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ 
2) จัดหาเครื่องรับวิทยุ ที่ใชถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ส าหรับเปิดฟังขาวสารค าเตือน  
   ค าแนะน าและสถานการณแตางๆ 
3) เตรียมอุปกรณแนิรภัย ส าหรับการชวยชีวิต 
4) เตรียมยารักษาโรค และเวชภัณฑแใหพรอมที่จะใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
5) จัดใหมีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพ่ือเป็นการเตรียมพรอมที่จะชวยเหลือผูที่ 
   ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตรายใหพนขีดอันตรายกอนที่จะถึงมือแพทยแ 
6) จ าต าแหนงของวาลแว เปิด-ปิดน้ า ต าแหนงของสะพานไฟฟูา เพื่อตัดตอนการสงน้ า  
   และไฟฟูา 
7) ยึดเครื่องเรือน เครื่องใชไมสอย ภายในบาน ที่ท างาน และในสถานศึกษาให 
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   ความมั่นคงแนนหนา ไมโยกเยกโคลงแคลงไปท าความเสียหายแกชีวิตและทรัพยแสิน 
8) ไมควรวางสิ่งของที่มีน้ าหนักมากๆ ไวในที่สูง เพราะอาจรวงหลนมาท าความเสียหาย 
   หรือเป็นอันตรายได 
9) เตรียมการอพยพเคลื่อนยาย หากถึงเวลาที่จะตองอพยพ 
10) วางแผนปูองกันภัยส าหรับครอบครัว ที่ท างาน และสถานที่ศึกษา มีการชี้แจง 
    บทบาทท่ีสมาชิกแตละบุคคลจะตองปฏิบัติ มีการฝึกซอมแผนที่จัดท าไว เพื่อเพ่ิม 
    ลักษณะและความคลองตัวในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณแฉุกเฉิน 

3.3.2 ขณะเกิดแผนดินไหว 
1) ตั้งสติ อยูในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย หางจากประตู หนาตาง สายไฟฟูา เป็นตน 
2) ปฏิบัติตามค าแนะน า ขอควรปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด ไมตื่นตระหนก 
   จนเกินไป 
3) ไมควรท าใหเกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึมของแก฿สหรือวัตถุไวไฟ อาจเกิด 
   ภัยพิบัติจากไฟไหม ไฟลวก ซ้ าซอนกับแผนดินไหวเพ่ิมข้ึนอีก 
4) เปิดวิทยุรับฟังสถานการณแ ค าแนะน าค าเตือนตางๆ จากทางราชการอยางตอเนื่อง 
5) ไมควรใชลิฟตแ เพราะหากไฟฟูาดับอาจมีอันตรายจากการติดอยูภายใตลิฟตแ 
6) มุดเขาไปนอนใตเตียงหรือตั่ง อยาอยูใตคานหรือที่ที่มีน้ าหนักมาก 
7) อยูใตโต฿ะที่แข็งแรง เพ่ือปูองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา 
8) อยูหางจากสิ่งที่ไมม่ันคงแข็งแรง 
9) ใหรีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผูที่ควบคุมแผนปูองกันภัย หรือผูที่ 
   รับผิดชอบในเรื่องนี้ 
10) หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาแผนดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนหลังเกิด 
     แผนดินไหว 
11) ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และการท าการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บ แลวรีบน าสง 
     โรงพยาบาลโดยดวน เพ่ือใหแพทยแไดท าการรักษาตอไป 
12) ตรวจเช็คระบบน้ า ไฟฟูา หากมีการรั่วซึมหรือช ารุดเสียหาย ใหปิดวาลแว เพื่อปูองกัน 
     น้ าทวมเออ ยกสะพานไฟฟูา เพื่อปูองกันไฟฟูารั่ว ไฟฟูาดูด หรือไฟฟูาช็อต 
13) ตรวจเช็คระบบแก฿ส โดยวิธีการดมกลิ่นเทานั้น หากพบวามีการรั่วซึมของแก฿ส  
     (มีกลิ่น) ใหเปิดประตูหนาตาง แลวออกจากอาคาร แจงเจาหนาที่ปูองกันภัยฝุาย 
     พลเรือนผูที่รับผิดชอบไดทราบในโอกาสตอไป 
14) เปิดฟังขาวสารและปฏิบัติตามค าแนะน า จากทางราชการโดยตลอด 
15) ไมใชโทรศัพทแโดยไมจ าเป็น 
16) อยากดน้ าลางสวม จนกวาจะมีการตรวจเช็คระบบทอเป็นที่เรียบรอยแลว เพราะ 
     อาจเกิดการแตกหักของทอในสวม ท าใหน้ าทวมเออหรือสงกลิ่นที่ไมพึงประสงคแ 
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17) ออกจากอาคารที่ช ารุดโดยดวน เพราะอาจเกิดการพังทลายลงมา 
18) สวมรองเทายางเพ่ือปูองกันสิ่งปรักหักพัง เศษแกว เศษกระเบื้อง 
19) รวมพล ณ ที่หมายที่ไดตกลงนัดหมายกันไว และตรวจนับจ านวนสมาชิกวาอยูครบ 
     หรือไม 
20) รวมมือกับเจาหนาที่ในการเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณท่ีไดรับความเสียหาย และผูไม 
     มีหนาที่หรือไมเกี่ยวของ ไมควรเขาไปในบริเวณนั้น ๆ หากไมไดรับการอนุญาต 
21) อยาออกจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นใตน้ าซัดฝั่งได แมวาการสั่นสะเทือนของ 
     แผนดินจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

3.3.3 วิธีปูองกันภัยจากอัคคีภัย 
1) การจัดระเบียบเรียบรอยดี หมายถึง การปูองกันการติดตอลุกลาม โดยจัดระเบียบ 
   ในการเก็บรักษา สารสมบัติที่นาจะเกิดอัคคีภัยไดงายใหถูกตองตามลักษณะการเก็บ 
   รักษา สารสมบัตินั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารใหเรียบรอย โดยไมสะสม 
   เชื้อเพลิงไวเกินประมาณท่ีก าหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหมยอมท าใหเกิดการติดตอ 
   ลุกลามขึ้นได 
2) การตรวจตราซอมบ ารุงดี หมายถึง การก าจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิง 
   และความรอน เชน การตรวจตราการไหลรั่วของเชื้อเพลิงตางๆ พรอมทั้งการ 
   ควบคุมดูแลมิใหเกิดการกระจายตัวของความรอนของเครื่องท าความรอน 
3) การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ 
   เกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย เชน สถานที่ใดท่ีใหมีไวซึ่งเครื่องดับเพลิง 
4) ความรวมมือที่ดี หมายถึง การศึกษาหาความรูความเขาใจในการปูองกันและระงับ 
   อัคคีภัย โดยการฝึกการใชอุปกรณแเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง ตลอดจนการ 
   ฝึกซอมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ 

 

ผูที่เขาเกณฑแไดรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ไดรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
 2. สอบวิชาพิเศษพ้ืนฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ได 5 วิชา คือ วิชาการเดินทางส ารวจ การบริการ 
และวิชาอ่ืนๆ อีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผูเลือก 
 3. ผานการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ซึ่งประกอบดวยการเดินทางไกลไปอยูคาย    
พักแรมเป็นเวลา 1 คืน 
 การไปอยูคายพักแรมตองเดินทางไปยังทองถิ่นที่ลูกเสือไมคุนเคย จ านวนลูกเสือสามัญรุนใหญที่
จะไปอยูคายพักแรม ควรแบงเป็นชุด ชุดละ 4 คน 
 การเดินทางไกลตองมีระยะทางอยางนอย 8 กิโลเมตร และในระหวางการเดินทางใหสมมุติวา    
มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยางนอย 5 อยาง เชน ชวยเหลือผูประสบภัย หรือมีผูติดอยูในที่สูงการใชเข็มทิศ    
การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉินทางน้ า เป็นตน เหตุฉุกเฉินที่วานี้ใหเวน
ระยะหางกันพอสมควร และลูกเสือจ าเป็นตองมีความรูในเรื่องแผนที่เข็มทิศ จึงจะสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทางได 
 การฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ตองมีลักษณะเป็นการทดสอบอยางจริงจังในเรื่องความ
ตั้งใจจริง ความคิดริเริ่ม และการพ่ึงตนเอง 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก ากับเห็นวาเป็นผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายลูกเสือ 
ชั้นพิเศษ  
 5. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติหรือผูอ านวยการลูกเสือจังหวัด แลวแต
กรณี 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 1. รูประวัติการลูกเสือไทย และวิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสือโดยยอ 
 2. เขารับการฝึกอบรมและสอบไดวิชาลูกเสือ สวัสดิภาพนักเรียนหรือวิชาลูกเสือบรรเทา         
สาธารณภัยหรือวิชาลูกเสือพัฒนาชุมชน หรือวิชาลูกเสือพยาบาล หรือวิชาลูกเสือพัฒนาชุมชนหรือวิชาอ่ืน
ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติก าหนด 
 3. ไปเยี่ยมหนวยงานหรือสถาบัน 2 แหง ที่ไมผิดศีลธรรมและมีความส าคัญในชีวิตของชุมชนใน
ทองถิ่น โดยไปตามล าพังหือไปกับลูกเสือสามัญรุนใหญในกอง เชน ส านักงานเทศบาล สถานีต ารวจ สถานี
ต ารวจดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีวิทยุโทรทัศนแ ตลาดสด ทาเรือ เมรุเผาศพ ที่ท าการไปรษณียแโทรเลข    
ที่ท าการโทรคมนาคม ส านักงานหนังสือพิมพแ ศาลสถิตยุติธรรม หรือธุรกิจที่กระท าในเวลากลางคืน เป็น
ตน แลวท ารายงานยื่นตอผูก ากับวา หนวยงานหรือสถาบันนั้นๆ ท าอะไร ไดเงินในการด าเนินงานมาจาก
ไหน และมีสวนเกี่ยวของกับองคแการอื่นๆ อยางไร 
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วิชา หน้าที่พลเมือง ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหลูกเสือเกิดความสนใจ และศึกษาอยางจริงจังเกี่ยวกับกิจการบางอยางของชุมชน ซึ่งจะ
ท าใหลูกเสือมองเห็นแจงยิ่งขึ้นวาตนมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตในชุมชนอยางไร 
 2. เพ่ือใหลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในการที่เกิดมาเป็นคนไทยและไดเป็นลูกเสือ 
 3. เพ่ือเป็นการเตรียมลูกเสือใหรูจักบทบาทของตน ในฐานะเป็นพลเมืองดี 
 

วิชา สิ่งแวดล้อม ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใหลูกเสือตระหนักในความส าคัญ ของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่คนท าขึ้น   

กับใหพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่มีตอชีวิตของคนวา ไดท าใหชีวิตดีขึ้นหรือเลวลง
ประการใด อยางไร 

มาตรฐานลูกเสือชั้นพิเศษ 
1. สามารถอธิบายไดวาสิ่งแวดลอม การอนุรักษแธรรมชาติและมลภาวะคืออะไร มีความส าคัญ

เกี่ยวกับชีวิตมนุษยแอยางไร 
 2. สอบไดเครื่องหมายวิชาพิเศษการอนุรักษแธรรมชาติ 
 3. ชวยเหลือตามล าพังหรือกับลูกเสือสามัญรุนใหญอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมเป็นเวลา 2 เดือน 
 

วิชา  การเดินทางส ารวจ ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาในเรื่องการผจญภัยกลางแจง และความตั้งใจจริง โดยมีการเดินทางส ารวจ
กับกลุมเล็กที่ไดมีการวางแผนเป็นอยางดี ภายหลังที่ไดผานการฝึกอบรมในเรื่องการเดินทางส ารวจมากอน 
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มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง 
ลักษณะทั่วไป การเดินทางส ารวจอาจกระท าดวยการเดินเทา รถจักรยาน การขี่มา เรือพาย    

หรือเรือกรรเชียง การเดินทางบางตอนอาจใชยานพาหนะที่มีเครื่องยนตแก็ได ในเมื่อแนใจวาจะไมเป็นการ
เสียหายแกสิ่งแวดลอม 
 คณะลูกเสือสามัญรุนใหญที่จะเดินทางไปส ารวจ ควรมีจ านวน 4 5 หรือ 6 คน 
 ผูที่อยูในคณะลูกเสือที่จะไปเดินทางทุกคน จะตองเขารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและไดรับอนุมัติ
จากสถานศึกษาใหไปเดินทางส ารวจได กับจะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองกอนดวยแตผูที่จะเดินทาง
ส ารวจบางคนอาจเป็นผูที่ไมตองการจะรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษก็ได 
 ผูที่ตองการรับเครื่องหมายจะตองเป็นผูวางแผนในการเดินทางส ารวจ 
 กอนออกเดินทาง คณะผูที่จะไปเดินทางส ารวจ จะตองใหกรรมการตรวจในเรื่องตอไปนี้คือ 
  (1) บรรดาอาหาร และอุปกรณแท่ีจ าเป็นซึ่งจะน าไปดวย 
  (2) การวางแผนลวงหนาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมายอาหารและอุปกรณแที่จะ
น าไปดวย แผนที่แสดงระยะทางท่ีจะไปและการฝึกอบรมที่ไดรับในเรื่องการเดินทางส ารวจ 
 การเดินทาง ควรมีการวางแผนใหมีเวลาปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง โดยใหมีการเดินทางดวยเทา
เป็นระยะทางพอสมควร 
 ส าหรับเครื่องหมายลูกเสือหลวง กรรมการสอบควรก าหนดงานพิเศษที่ลูกเสือแตละคนจะตอง
กระท า และอาจมีการสัมภาษณแหรือใหเขียนรายงานเกี่ยวกับงานพิเศษเหลานี้ 
 การฝึกอบรมที่จ าเป็นตองกระท าและไดรับอนุมัติคือ 
  - การปฐมพยาบาล 
  - ความปลอดภัย 
  - แผนที่และเข็มทิศ 
  - เสนทาง 
  - วิชาชาวคาย (รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณแ) 
  - ทักษะที่จ าเป็นตองใชในการเดินทางส ารวจ 
 เมื่อกลับจากการเดินทางส ารวจแลว คณะผูเดินทางจะตองรีบรายงานตอกรรมการสอบดวยวาจา
หรือลายลักษณแอักษร ตามท่ีไดตกลงกันไวกอนการเดินทางส ารวจ 

การสอบ 
 ผูเดินทางส ารวจแตละคนจะตองถูกทดสอบ  ในเรื่องตอไปนี้ 
  - การฝึกอบรมขั้นตนและการวางแผน 
  - การเดินทางส ารวจที่เป็นการทดสอบ 
  - รายงานที่จะตองกระท าภายหลังการเดินทางส ารวจ 
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มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
ลักษณะเฉพาะ ใหปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 
 1. การเดินทางส ารวจตองใชเวลาอยางนอย 2 วัน (พักแรมหนึ่งคืน) เดินทางไกล 50 กิโลเมตร   
ในทองถิ่นที่ไมคุนเคย และมีความล าบากในการเดินทางพอสมควร 
 2. ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 90 - 150 กิโลเมตร ในทองถิ่นที่ไมคุนเคยและมีความล าบากหรือ
ยุงยากในการเดินทางพอสมควร 
 3. พายเรือเป็นระยะทาง 30 - 50 กิโลเมตร ตามล าน้ าหรือชายฝั่งทะเล 
 4. เดินทางส ารวจดวยพาหนะอยางอ่ืน ซึ่งตองใชความอุตสาหะอดทน พอทัดเทียมกับขอก าหนด
ขางตน 
 

วิชา การแสดงออกทางศิลปะ ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง  

 

วัตถุประสงค ์
 จัดใหมีการพัฒนาในเรื่องการรูจักคุณคาของศิลปะ โดยมีสวนรวมอยางจริงจังในงานศิลปะ
ประเภทตางๆ  ที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ 
 ค าวา ศิลปะ เป็นค าที่มีความหมายกวางมากและอาจกลาวไดวา  ครอบคลุมถึงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมแทบทุกอยาง 
 ศิลปะแบงออกเป็น 5 กลุม คือ 
  (1) ศิลปะทางการแสดง เชน ดนตรี ละคร การฟูอนร า วิพิธทัศนา หุนกระบอก         
การแสดงกล การพูดในที่สาธารณะ การโตวาที ฯลฯ 
  (2) ทัศนศิลป เชน การวาดภาพลายเสน การวาดภาพระบายสี การปั้น การท าแบบจ าลอง 
การถายภาพ การออกแบบแฟชั่น ฯลฯ   
  (3) การชาง เชน การพิมพแภาพดวยวิธีสกรีน เครื่องปั้นดินเผา การลงยา การท าเครื่อง
เขิน การท าเครื่องถม การแกะสลักไม การชางหนัง การทอ การชางโลหะ การจักสาน การเขาเลมหนังสือ 
ฯลฯ 
  (4) ศิลปะทางอักษรศาสตรแ เชน นวนิยาย บทรอยกรอง การหนังสือพิมพแ ชีวประวัติ 
ความเรียง ฯลฯ 
  (5) ศิลปะการวิจารณแ เชน ดนตรี ละคร ภาพยนตรแ โทรทัศนแ นิทรรศการศิลปะ 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 แสดงความกาวหนาในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระท าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตอไปนี้ใหเป็น
ผลส าเร็จ 
 1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความกาวหนา (อาจเป็นการวาดภาพระบายสี การปั้น งานเขียน 
การถายภาพ ฯลฯ) 
 2. แสดงหรือมีสวนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลูกเสือหรือชั้นเรียน 3 ครั้ง (อาจเป็นดนตรี 
ละคร การพูดในที่ประชุม ฯลฯ) 
 3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอยางนอย 3 ครั้ง หรืออานหนังสือในทางศิลปะอยางนอย 3 เลม 
ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ และตอมากรรมการสอบผูไดท าการสัมภาษณแเห็นวามีความรูทางศิลปะ
กวางขวางยิ่งขึ้นพอสมควร 

หมายเหตุ ลูกเสือสามัญรุนใหญที่มีความสามารถในทางศิลปะอยูเดิม ควรพยายามผานการ
ทดสอบตามขอ 1. หรือ 2. 
 

วิชา  สมรรถภาพทางกาย  ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
เป็นบทเรียนชั้นตนส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ในเรื่องกิจกรรมทางกายประเภทตางๆ  โดย      

มุงหมายใหลูกเสือเขารวมกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความคลองทางกายและสมรรถภาพทั่วไป
ภายในเวลาก าหนด 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
 1. มีบทบาทส าคัญในการอภิปรายในกองลูกเสือถึงผลของยาสูบ เครื่องดองของเมายาเสพติด 
และสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ที่มีตอสุขภาพโดยทั่วไป 
 2. แสดงวามีความเจริญกาวหนาพอสมควรในการฝึกอบรมการบริหารรางกาย เป็นเวลา 2 เดือน 
 3. มีสวนรวมอยางสม่ าเสมอในกีฬาประเภทบุคคล เป็นเวลาอยางนอย 2 เดือน และแสดงวามี
ความช านาญเพิ่มขึ้น หรือมีสวนรวมอยางสม่ าเสมอในการกีฬาประเภทชุด อยางนอยเป็นเวลา 2 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 



108 
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วิชา  อุดมคติ  ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหลูกเสือคนพบดวยตนเองวา การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นประโยชนแ

แกตนเองอยางไร 
 2. เพ่ือใหลูกเสือเขาใจหลักส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 
 3. เพ่ือใหลูกเสือรูจักปฏิบัติตนเองใหสอดคลองกับธรรมเนียม ประเพณีทางสังคมศีลธรรมจรรยา 
และพิธีกรรมทางศาสนา 
 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 1. จ าและเขาใจความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ทั้งสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ
อยางแจมแจงโดยยกตัวอยางประกอบ 

2. จ าและเขาใจความหมายของ ศีล 5 ศีล 8 และสามารถอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนา
พระปริตรได 
 สอบไดหลักสูตรธรรมศึกษา หรือเรียนรูหลักส าคัญในพระพุทธศาสนาในหมวด ธรรมวิภาค เชน    
โอวาทพระพุทธเจา 3 อกุศลมูล 3 อคติ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 อริยสัจ 4 สัปปุริสธรรม 7 และใน
หมวดคิหิปฏิบัติ เชน มิตรปฏิรูป 4 มิตรแท 4 สังคหวัตถุ 4 สุขของคฤหัสถแ 4 ธรรมของฆราวาส 4 ทิศ 6    
อบายมุข 6 
 ส าหรับผูที่นับถือศาสนาอื่นใหเรียนรูถึงหลักส าคัญของศาสนานั้น ๆ ในท านองเดียวกันเลือกหัวขอ
เกี่ยวกับศีลธรรมในปัจจุบัน และพูดใหที่ประชุมกองฟังอยางมีเหตุผล 
 

วิชา กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือพัฒนากิจกรรมที่ตนสนใจเป็นพิเศษ หรือเลือกกิจกรรมใหมที่เป็นการ
พักผอนหยอนใจ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษจะกระท าเป็นรายบุคคล  หรือกลุมบุคคลก็ไดบางอยางอาจติด
ตัวไปจนเป็นผูใหญ และกลายเป็นกิจกรรมยามวาง หรืองานอดิเรกจนตลอดชีวิต 
 กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษอาจแบงออกไดเป็น 3 หมวด ใหเลือกอยางนอยเพียง 1 อยาง คือ 
  (1) หมวดที่ใชก าลังกายเป็นสวนใหญ เชน การยิงธนู การขี่รถจักรยาน การขี่
รถจักรยานยนตแ การขี่มา การแขงเดินทางไกลแบบลูกเสือ การกระโดดหอสูง การแลนเรือใบ การยิงปืน      
การเดินปุา การถีบกระดานเลน ฯลฯ  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  (2) หมวดที่ใชสติปัญญาเป็นสวนใหญ เชน การเลี้ยงตนไมแคระ การครัว การท า
แบบจ าลองวิทยุ โทรทัศนแ ชางเครื่องยนตแ การเจียระไนพลอย ภาษาตางประเทศ การท าสวน การพิมพแ      
การพิมพแดีด การชางโลหะ การผลิตวารสาร การชางไม การผูกเงื่อน  การเลี้ยงและผสมพันธุแสัตวแเลี้ยง     
การสัญญาณ การตอเรือ ฯลฯ 
  (3) หมวดวิทยาการ เชน เศรษฐศาสตรแ ภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ ภาษา 
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกสแ คณิตศาสตรแ ฯลฯ 
 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 1. ปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจอยางสม่ าเสมอ และส าหรับกิจกรรมบางประเภท เขาใจกฎแหงความ
ปลอดภัยของกิจกรรมนั้นๆ ดวย ลูกเสืออาจเลือกกิจกรรมใหมๆ ที่ตนสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีสวน
เกี่ยวของหรือไมเก่ียวของกับกิจกรรมเดิมก็ได 
 2. สามารุแสดงผลงาน และชี้แจงใหกรรมการสอบเขาใจวา ตนไดใชเวลาในการประกอบกิจกรรม
ที่สนใจเป็นพิเศษอยางไร 
 

วิชา บริการ ระดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง  

 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสอนใหลูกเสือเห็นความตองการของชุมชน และรูจักวิธีที่จะสนองความตองการนั้น ๆ บาง
ประการเทาที่พอจะชวยได 
 
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
 1. ผานการฝึกอบรมซึ่งใชเวลา 10 ชั่วโมง ในเรื่องปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการเสริม
ความรูที่ไดรับจากการฝึกอบรมส าหรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
 2. ใหบริการแกชุมชนเป็นเวลาอยางนอย รวม 10 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคผนวก ข 
เพลงลูกเสือ 

 
1. ราชสดุดี 

ขาลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ  ขอนอมนบ บาทบงสุแ พระทรงศรี 
พระบาท มงกุฎเกลา จอมเมาฬี  ทรงปราณี กอเกื้อ ลูกเสือมา 
ทรงอุตสาหแ อบรม บมนิสัย  ใหมีใจ รักชาติ ศาสนา 
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา  เป็นอาภา ผองพุทธ วุฒิไกร 
ดังดวงจันทรแ ทราทิตยแ ประสิทธิ์แสง  กระจางแจง แจมภพ สบสมัย 
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน   ดวงหทัย ทวยราษฎรแ ไมคลาดเอย 
 

2. วชิราวุธร าลึก 
วชิราวุธพระมงกุฏเกลา เจาประชา  กอก าเนิดลูกเสือมา ขาเลื่อมใส 
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย   เทอดเกียรติพระองคแไว ดวยภักดี 
ลูกเสือร าลึกนึกพระคุณ เทอดบูชา  ปฏิญาณรักกษัตริยแ ชาติ ศาสนแศรี 
มาเถิดลูกเสือ สรางความดี   เพ่ือศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง 
 

3. ลูกเสือธีรราช 
เหลาลูกเสือของธีรราช ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศแพันธุแ สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน พวกเราจะ
รักรวมกันจะผูกสัมพันธแตลอดกาล  มีจรรยา รักษาชื่อ 
สรางเกียรติระบือเลื่องลือตอไปชานาน ราเริงแจมใส ใฝุใจรักใหยืนนาน 
พวกเราลวนชื่นบาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 
 

4. ลูกเสือไทย 
ลูกเสือ ลูกเสือ ไวศักดิ์ลูกผูชาย  ลูกเสือ ลูกเสือ ไวลายซิลูกเสือไทย รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง
และอดทน เราจะบ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชนแตอผูอ่ืน 
แมล าบากตรากตร าก็ตองท าใหส าเร็จ  ท า ท า ท า  ขาสัญญาวาจะท า  
เสียชีพอยาเสียสัตยแ รักชาติมั่นไว ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฏทรงประทาน 
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5. จับมือลูกเสือ 
ลูกเสือเขาไมจับมือขวา ยื่นซายมาจับมือกันมั่น  มือขวาใชเคารพกัน (ซ้ า) 
ยื่นซายออกมาพลันจับมือ จับมือ  จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิท 
ควรคิดยึดถือ  ยิ้มดวยเวลาจับมือ (ซ้ า) เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน (ซ้ า) 

 
6. แสนสุขสันต์ 

แสนสุขสันตแ วันเขาคายนี้ สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจ เป็นมิ่งมงคลไมตองกระวนกระวาย (ซ้ า)  
ความสุขจะหลั่งไหล มาใหแกทาน จงรับความชื่นบาน แสนสราญรื่นเริงไมวาย และผองใสยินดี 
 

7. ตลุงลูกเสือ 
พวกเราลูกเสือ ออกมาเร็วไว รื่นเริงกันไปใหสนุกเฮฮา ดวยการรองร า 
แลวมาท าทา โยกยายไปมาดวยเพลงตลุง  ลูกเสือของไทย(ซ้ า)  
มีใจอดทน(ซ้ า) มุงบ าเพ็ญตน (ซ้ า) สูอดทนเรื่อยมา (ซ้ า) ยามเรียนยามเลน(ซ้ า) 
แบงเป็นเวลา (ซ้ า)  ยามนี้แหละหนา (ซ้ า)  ออกมารายร า (ซ้ า) 
 

8. มาร์ชลูกเสือไทย 
จริยะและคุณธรรม นอมน าเราเหลาลูกเสือเชื้อไทย รักชาติ ศาสนา องคแพระราชายิ่งดวงใจ  
รักษาความดี ลูกเสือเผื่อเพ่ือคนทั่วไป  รักเกียรติเพียบพรอมวินัย ยึดมั่นในสามัคคี 

   เราผูกพัน รวมกันสมานไมตรี ลูกเสือนอมชีวีเพ่ือศักดิ์ศรีลูกเสือไทย  
เราพรอมใจ หางใหไกลจากยาเสพติด เป็นมารของชีวิตจงชวยคิดท าลาย เราจงหาญกลา  นอม
รักษาอธิปไตย  ปฏิญาณยิ่งใหญเทอดไทองคแราชันยแ  เราทุกคน เทอดไวอยูเหนือดวงใจ เสียชีพ
อยาเสียสัตยแไซร ลูกเสือไทยเดนทั้งโลกา  

 
9. พระมงกุฎร าลึก 

พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  คิดไดถูกตอง  คิดไดถูกตอง  คิดไดถูกตอง 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  คิดไดถูกตอง  คิดไดถูกตอง  แลวเอย 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่น  ใจครองตั้งมั่น 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่น  แลวเอย 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  เดินไปดวยกัน  เดินไปดวยกัน  เดินไปดวยกัน 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  เดินไปดวยกัน  เดินไปดวยกัน  แลวเอย 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  คิดไดถูกตอง  ใจครองตั้งม่ัน  เดินไปดวยกัน 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  ใจครองตั้งมั่น  มารวมใจกัน  สามัคคี 
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10. B.P. Spirit 
I’ve got that B.P.  Spirit   Right  in  my  Head  (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit   Right  in  my  Head  (2 ครั้ง)  to stay 
I’ve got that B.P.  Spirit   Deep  in  my  Heart  (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit   Deep  in  my  Heart  (2 ครั้ง)  to stay 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  round my feet  (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  round my feet  (2 ครั้ง)  to stay 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  over  me    (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  over  me   (2 ครั้ง)    to  stay 

 
11. เกียรติคุณลูกเสือ 

เกียรติคุณลูกเสือไทยแพรไปทั่วสากล  ลูกเสือไทยทุกคนตองรักษา 
มุงท าดียืนยันตามค ามั่นสัญญา          ดวยศรัทธาสามัคคีมีน้ าใจ 
(สรอย) มาเถิดเรา มา ชาอยูใย ลูกเสือไทยมาเร็วไวกาวเดินไปที่หมายขางหนา(ซ้ า) 
อยูกันคนละกองก็เป็นพ่ีนองกัน            มีความรูสูงานไมหวั่นไหว 
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป          อยูแหงใดสุขสนุก ทุกเวลา (สรอย) 
 

12. รอบกองไฟ 
โอเมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกข้ึนแจมจา  สุขอุราเมื่อเรามาพรอมหนากัน คืนวันนี้มีสุข 
หมดเรื่องทุกขแรับความส าราญ เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ  ไฟมันลุกมันมีความรอนไมอาทร
ความรอนของใคร ไฟจะลุกจะรอนเพียงใด สุขฤทัยรวมวงเฮฮา (ซ้ า) 
 

13. สุขใจเม่ือใกล้เธอ 
เพ่ือนเอย สุขใจเมื่อเธอไดอยูใกลฉัน เรียนและเลนดวยกัน เธอและฉันรักใคร 
ทุกคนปรองดองเรามิไดของเคืองใจ และพรอมใหอภัย ใจไมเปลี่ยนแปรผัน 
ถึงคราวงานมี เรานี้ก็ชวยกันท า ถึงล าบากก็ตาม แตเรานั้นท าดวยหัวใจเริงรา 
ทุกวันเวลา  เรารักกลมเกลียวกันเอย 

 
14. มองหา 

มอง  มองหา  ขวัญตาเจาอยูแหงใด  มอง  มองไป  ขวัญใจท าไมไมมา 
เธอหลอกใหพ่ีมารอ  โอนองมาท าพ่ีได  เป็นเพราะเหตุอันใด ขวัญใจ ท าไมไมมา (ซ้ า) 
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15. ฉันรอเธออยู 
รอฉันรอเธออยู แตไมรูเธออยูหนใด เธอจะมาๆเมื่อไร นัดฉันไวท าไมไมมา 
ฉันเป็นหวง ฉันเป็นหวงตัวเธอ ไดแตเกอชะเงอแลหา นัดไวท าไมไมมาๆ 
โอเธอจเาอยาชาเร็วหนอย รีบหนอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวิ่งหนอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

 
16. ไก่โต้ง 

ไกโตงขันโอ฿กอีโอ฿ก ตัวเมียไขดกกระโต฿กกระต฿ากๆ  ออกไขสบายใจมากๆ 
กระโต฿ก กระต฿าก กระเต฿ก กระโต฿ก 

 
17. ฟังคลื่นลม 

ฟัง ฟังคลื่นลม ตางระดมฝั่งน้ า เสียงคลื่นดังกึกกอง ตางคะนองซัดกระหน่ า 
คลื่นซัดซ้ าน้ ากระจาย ยามจันทรแฉายธารา 

 
18. ลงแล้วข้ึน 
   ลงแลวขึ้นแลว หมุน หมุน หมุน (ซ้ า)  เรา  หมุน  ไปทางขวา 

เรา  หมุน  ไปทางซาย   หมุนตัวไปรอบๆ  แลว   หมุน  หมุน   หมุน (น฿อค)  (ยัก)  ฯลฯ 
 
19. รักกัน 

ไปๆ มาๆ เราก็มารักกันจนได  มาๆ ไปๆ เราก็กลายมาเป็นเพ่ือนกัน 
ถึงจะอยูไหน หัวใจเราผูกพันธแ เรามารักกัน  อยาลืมฉันแลวกันนะเธอ 
 

20. กังหันต้องลม 
ยามกังหันตองลม เป็นวงกลมเมื่อลมโชยมา (ซ้ า) 
มองดูเห็นสุริยา (ซ้ า) จากฟากฟูามาสูแดนดิน  รีดดิงๆๆ 
ถารักนองจริงอยาทิ้งนองเลย  ถารักพ่ีจริงอยาทิ้งพ่ีเลย (ซ้ า) รีดดิงๆๆ 
ยามเราพรากจากกัน คงมีวันไดมาพบหนา  คงมีวันไดมาพบหนา 
ถึงจะหางกันแสนไกล (ซ้ า) พวกเรามั่นไวในอุดมการณแ รีดดิงๆๆ 
 

21. เรรอน 
เรรอน  เรรอนซินตา  ซินตาเรรอน  เรรอน (4 ครั้ง) 
เรามาอยูคายดวยกัน  ดวยกันทั้งวันทั้งคืน (4 ครั้ง) 
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22. ลูกเสือเฮฮา 
  มามาร า รองเพลงล าน า รวมกันเฮอา ถึงยามสนุกเราสุขนักหนา ทุกขแใดไมมา 

กวนใจ  รองร าดวยความส าราญ  ถึงเวลางานไมเคยทิ้งไป  หนักเหน็ดเหนื่อย 
สักเพียงไหน พวกเรายิ้มไดดวยไมตรี ลูกเสือเรานี้สุขีรวมใจ เทงปฺะๆ  ๆ 
เรามาผอนคลายสบายอุรา  เร็วลูกเสือมาเฮฮาดวยกัน 

 
23. สวรรค์บันดาล 

สวรรคแบันดาลใหมา ใหพวกเรามาพบกันวันใหม เจอะกันวันนี้ดีอกดีใจ 
รื่นเริงกันไป ไมรูโรยรา จะอยูแหงไหนเพลินใจเพลินตา จะอยูเมืองฟูา 
เพลินตาเพลินใจ สวรรคแบันดาล 

 
24. ความเกรงใจ 

ความเกรงใจเป็นสมบัติของผูดี ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคน 
ถาหากไมเกรงใจใคร คนนั้นไซรไรคุณธรรมประจ าตน 

 
25. หากว่าเราก าลังสบาย 

หากวาเราก าลังสบาย จงตบมือพลัน (- -) หากวาเราก าลังมีสุขหมดเรื่องทุกขแ 
ใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเลา จงตบมือพลัน (- -) 
(ผงกหัว กระทืบเทา สงเสียงดัง ออกทาทาง) 

 
26. เพื่อน 

มอง มามองดูซี มีเพ่ือนเราอยูไหน (ซ้ า) เพ่ือนฉันนั้นมีมากมาย ฉันจ าชื่อไดวาชื่อ…………………. 
 
27. เจ้านกน้อย 

เจานกนอยคลอยบินสูเวหา   เจาถลาเลนลมเพลินฤดี  บิน บินถลา 
ถลาเลนลม บินลอง บินลอย  บินถลา ถลาเลนลม บินลอง บินลอย 

 
28. สวัสดีพบเธอ 

สวัสดี วันนี้มาพบเธอ (ซ้ า)  ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ 
เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร (ซ้ า)  เรามารองเพลงไปใหฤทัยเบิกบาน 
ตบมือกันใหพรอมเพรียง (ซ้ า)  โยกตัวไปซายขวาเอียงใหเอนเอียงตามกัน 
หมุนกลับปรับตัวเสียใหทัน (ซ้ า)  จับสะเอวซอยเทาพลัน ใหพรอมกันเเถิดเอย 
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29. ค่ายพักแรม 
วันนี้รื่นเริง ส าราญสุขสันตแอุรา พวกเราไดมา มาอยูคายพักแรม เรารองเราร า 
ยามเมื่อคืนพักแรม สบายคลายคืนจันทรแแจม พักแรมสุขสันตแอุรา (ซ้ า) 
 

30. ดอกลั่นทม 
โอเจาดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเลน เด็ดเชาเด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเลน เด็ดดม เด็ดดม 
 

31. วอลซ์วชิรา 
รมเย็นทั่วหนาสถาบันหนึ่ง ชางงามสุดซึ้งตราตรึงฤดี เป็นที่หรรษา ไมมีทุกขแมีแตสุขดังปรารถนา 
คือคายวชิรา หากใครไดมาลืมไมลง ขอเชิญทวยเทพอภิบาลให เหลาลูกเสือไทย ไมมีผองภัย   
ใครใครก็ประสงคแ ใหวิชาการ สรางความเบิกบาน ดังเจตจ านง ที่ใดไหนคง อยูยั้งยืนยงคาย
วชิราวุธเอย 

 
32. เบิกบานใจ 

เบิกบานใจเมื่อเราอยูพรอมเพรียงกัน    ชื่นชีวันรองเพลงรวมกันใจหรรษา 
ทุกคนยิ้มยองผองใส สุขใจเสียเป็นหนักหนา  เพ่ิมไมตรีรอยยิ้มที่มีคุณคา 
หมั่นขยันทุกวันดีกวาทุกวันเวลาสดชื่นรื่นรมยแ (ซ้ า) 

 
33. ยินดี 

วันนี้ยินดี ที่เราไดมาพบกัน (ซ้ า)  ยินดี  ยินดี  ยินดี  มาเถิดมา  เรามารวมสนุก 
ปลดเปลื้องความทุกขแใหมันสิ้นไป  มาเถิดมาเรามารวมจิต  ชวยกันคิดท าใหการลูกเสือเจริญ 

 
34. ระเบียบวินัย 

เราลูกเสือไทยเรื่องระเบียบวินัยเราตองยึดมั่น  กฎค าปฏิญาณขอทุกทาน 
จงเอาใจใส  เรื่องการท างาน ไมเกียจไมคราน ไมนอยหนาใคร  
มาเถิดรวมใจเพ่ือใหชาติไทยเราพัฒนา 

 
35. เดินทางไกล 

(สรอย)  เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยางไรใหถึงปลายทาง (ซ้ า) 
เราลูกเสือชาติเชื้อวชิรา  ตางตั้งหนาตั้งตามุงไป  สุดทะเล ภูผามานฟูาไกล 
ผจญภัยและพิชิตมัน     แมฝนจะตกหนาวรอนเพียงใด  ลูกเสือไทยมิเคย 
ไหวหวั่น วันทั้งวันเรายังเดินทางไกล  เรายิ้มไปยามเราเดินทางไกล (สรอย) 
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36. ลมเอยลมพัด 
ลมเอยลมพัด  โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเอยลมพัดอะไร (ซ้ า)  ฉันจะบอกให  ลมพัด……………….. 

 
37. ค่ายลั่น 

แดดสองฟูาเป็นสัญญาวันใหม   พวกเราแจมใสเมื่อมาอยูคายรวมกัน 
พวกเราลวนอยูในหมูเรานั้น   ทุกขแสุขรวมกันเพ่ือสรางสรรคแชาติไทย 
ตื่นเถิดหนา อายนกกามันบาง   อยูคายกวางขวางแลวเราสนุกสุขศรี 
ไมมีแมอยูผูก ากับคนดี    ชวยหาวิธีผจญภัยนานา 
เสื้อผานี้มีชุดเดียวเขาคาย    ล าบากยากกายพวกเราไมเคยหนายแหนง 
อยูคายเหมือนบานมีปุาเป็นก าแพง  พวกเรารวมแรงรวมใจพัฒนา 
คายจะหมองคลอน้ าตายามเศรา   แขงกันวาเขา แลวเราเศราใจจริงฉัน 
คายมีน้ าใจ ใสแจมทุกวัน    รักคายไหมนั่นเมื่อคายลั่นความจริง 

 
38. คอย 

คอย  คอย คอย  เฝูาคอยมองหา   หมู………………….นั้นยังไมมา (ซ้ า) 
ฉันคอยมองหาไมมาสักที  เร็ว  เร็วหนอย  ฉันคอยตั้งหลายนาที 
หมู…………จงรีบมาเร็วซี   ตั้งหลายนาทีขอจงรีบมา 

 
39. มาร้องเพลงแล้วช่ืนใจ 

มารองเพลงกันเถิดนะจ฿ะ  มาเรามารองร าท าเพลง  ฟังเสียงเพลงแลวชื่นใจๆ 
ซุมบาซุมบาซุมบาซะๆ  ลีโอลี โอลี โอละๆ แทมทะระแรม แทม แท็ม แท็ม แทมๆ 
ฉับฉิ่งฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่งฉับๆ 

 
40. จงเตรียมตัว 

จงเตรียมตัวเอาไว อยาใหใจเลื่อนลอย  เรามิควรจะปลอยใหใจเราลอยเลอะเลือน
1…….2……..3……..4………5 

 
41.ครูลูกเสือ 

ชีวิตของครูลูกเสือเหมือนเรือที่ไรก าลัง   ฝุาฟันคลื่นลมล าพังเฝูาหวังคอยรอคนเขาใจ   
เพ่ือนคงไมเคยมาสนไรคนที่จะชวยได  แตวาเราไมเคยหวั่นไหว เพราะงานยิ่งใหญ   
สรางเด็กไทยทั่วแดน… 

   ***** ไดแตเพียงฝากค า ทุกยามอยาไดดูแคลน  ไมหวังสิ่งใดทดแทน พวกเรานั้นท าดวยศรัทธา  
ตั้งใจอบรมสั่งสอน  ไหววอนขอความเมตตา อยาไดมีอยาไดมีปัญหาของานรุดหนาลูกพระบิดามั่นใจ..… 
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42. ทิศ 
ทิศทั้งแปดทิศ  ขอใหคิดจ าใหเคยชิน   อุดรตรงขามทักษิณ บูรพาประจิมจ าไว 
อีสานตรงหรดี ทองอีกทีจ าใหขึ้นใจ  พายัพนั้นอยูตรงไหน ตรงขามไปคืออาคเนยแ 

 
43. ก่อนจะจากกันไป 

กอนจะจากกันไป ขอฝากใจไวกับทุกๆทาน (ซ้ า) 
ถึงตัวไปใจนั้นไมแปรผันและหางไกล   
แมวาเราจากกัน ไมชาพลันคงไดพบกันใหม (ซ้ า) 
ขอโชคดีมีชัย  หมดทุกขแโรคภัยตลอดกาล (ซ้ า) 

 
44. ลาลาก่อน 

ลา  ลา  กอน  จ าจรจะตองขอลา    ลาแลวโอแกวตา ถึงเวลาจ าลาจากจร 
จ าลาจาก  จ าพรากจากดวงใจ    ถึงตัวพี่อยูไกล แตหัวใจยังใฝุถึงเธอ 
ขอรักมั่นทุกวัน  ฉันขอรักเธอ    อยูไหนใจพร่ าเพอ ขอรักเธอแตเพียงผูเดียว (ซ้ า)   

 
45. พระบารมี 

พอฤกษแงามยามไดเวลา เชิญเทพบนฟูาทุกทิศลงมารวมเป็นพยานในคืนกองไฟที่โชติชวงไวดวย
องคแประธาน สถิตสถานพระวิญญาณ ร.6 ของไทย   
น ากิจการยืนนานสุขสันตแ  เหมือนดังสวรรคแที่พลิ้วเปลวควันเฟื่องฟู 
กองไฟ มวลมารผจญขอใหผานพนไปไกลแสนไกล ความชั่วหวั่นไหว นั้นมอดไหมไปชั่วกาลนาน 
**พระบารมี โปรดจงมาคุมชีวี ใหลูกเสือเรานี้มั่นคง รวมรักสมัครสมานเกษมส าราญไปทั่วธานี   
คราอบรมชุมชื่นดวงใจ คราจากกันไปทุกคนยังจ าฝังในฤดี ในคืน 
กองไฟที่โชติชวงไวไดทุกนาที  เป็นภาพสักขี ฝังฤดีไปชั่วนิรันดรแ 
 

46. ตบมือ 
ตบมือ (สองที) - - ย่ าเทา (สองที) - - สวัสดี  สวัสดี  วันนี้เรามาเจอกัน เธอและฉันพบกันสวัสดี 

 
47. เงาะหรือแงะ 

เงาะหรือแงะ มันแปลกดีแฮะ นั่นแงะหรือเงาะ (ซ้ า) 
กลมๆ แลวก็มีขนดวย (ซ้ า) โอแมคนสวย นี่เงาะหรือแงะ 

 
48. เพื่อนฉันอยู่ไหน 

หมู…เขาอยูที่ไหน สบายดีหรือบอกมา  พอสบายอุรา เมื่อไดมาเขาคายพักแรม 
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49. เราคือพี่น้อง 
เราคือพ่ีนอง ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลูกเสือเชื้อไทย ดีใจที่เราไดมาเจอกัน 
(มาพบกัน มาพบกัน) รักเรามั่นปลื้มจิต เป็นนิมิตดีเลิศประเสริฐดีแท รัก 
ไมเปลี่ยนแปร ผูกใยสัมพันธแ (ผูกใยสัมพันธแ) เราลูกเสือไทย (เราลูกเสือไทย) 
เราตางรวมใจสามัคคี (เราตางรวมใจสามัคคี) เพ่ือชาติไทยเรา  
(เพ่ือชาติไทยเรา) จะไดรุงโรจนแสดศรี (จะไดรุงโรจนแสดศรี)  
รวมรักรวมใจรวมสามัคคี (รวมรักรวมใจรวมสามัคคี) มีไมตรีเป็นมิตรที่ดีทั่วกัน 
พระมงกุฎเกลาทานประทาน (พระมงกุฎเกลาทานประทาน) ใหเราไดมาเจอกัน 
(ใหเราไดมาเจอกัน) พระมงกุฎเกลาทานทรงประทาน ใหเราไดมาเจอกัน 

 
50. ปรบมือ 

ปรบมือดัง ผับ  ผับ ผับ กระทืบเทาดัง  ปัง  ปัง  ปัง 
ลุกขึ้นยืนแลวนั่ง  กระทืบเทาดัง  ปัง  ปัง  ปัง  แลวปรบมือดัง  ผับ  ผับ  ผับ 

 
51. กฎค าปฏิญาณ 

เราลูกเสือไทย เรื่องระเบียบวินัยเราตองยึดมั่น กฎค าปฏิญาณพ่ีนองตองเอาใจใส   
ชวยกันท างาน ไมเกียจไมคราน ไมนอยหนาใคร มาเถิดรวมใจ เพ่ือใหชาติไทยเราพัฒนา 

 
52. พวงมาลัย 

โอเจาพวงมาลัย  เจาจะลอยไปคลองใครกันแน (ซ้ า)   
รักใครชอบใคร ใหจริงแท เอาใหแนสักราย อยามัวลอยตามลมใหเขาดมดอม  
สิ้นกลิ่นหอมแลวหนาย ยามนั้นเจาจะอาย  เขาไมอยากชมตองระทมตรมใจ 

 อยากเป็นหงสแเหินหาว อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล อยูที่บานไมชอบใจ 
หนีมาอยูคายสุขใจจริงเอย เอ฿ย..โอ..ละหนาย………………….. 

 
53. ตะละบุ่ม 

ตะละบุม บุมบุ฿ม แมเนื้อนุมบัวบาน (ซ้ า)  พ่ีนอนคนึง คิดถึงเธอมานาน (ซ้ า) 
สาวๆ ตาหวาน มันท าใหฉันยืนงง   
ดอกเอเย……. .เจาดอก………. ขอเชิญ…….….. ออกมารายร าเอย 

 
54. สวัสดี 

เมื่อเจอกัน เราทักกันสวัสดี (สวัสดีครับ)  เมื่อผิดพลั้งขออภัย ขอโทษที (ขอโทษครับ)  
กอนจากกันยกมือไหวสวัสดี (สวัสดีครับ)  หากใครมีมิตรไมตรี ขอขอบคุณ (ขอบคุณครับ) 
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55. สามัคคีชุมนุม 
 พวกเราเหลามาชุมนุม  ตางคุมใจรักสมัครสมาน 

ลวนมิตร จิตชื่นบาน  สราญเริงอยูทุกผูทุกนาม 
(สรอย) ** อันความกลมเกลียว  กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี 

ทุกสิ่งประสงคแจงใจ  จักเสร็จสมไดดวยสามัคคี ** 
 กิจใด ธ ประสงคแมี  รวมใจภักดีแดพระจอมสยาม 

พรอมพรึบดังมือเดียวยาม  ยากเย็นเห็นงายบหนายบวาง  ….. (สรอย) 
 ที่หนักก็จักเบาคลาย  ที่อันตรายขจัดขัดขวาง 

ฉลองพระเดช บ จาง  กตเวทิคุณ พระกรุณา  ….. (สรอย) 
สามัคคีนี่แหละล้ าเลิศ  จักชูชาติเชิดพระศาสนา 
สยามรัฐจักวัฒนาปรากฏเกียรติฟูุงเฟ่ืองกระเดื่องแดนดิน  ….. (สรอย) 

 
56. ใจประสานใจ 

มองแววตาทุกคน เปี่ยมสุขลนระคนสุขสันตแ ยิ้มแยมเขาใจกนัตาสบประสานไมตรีฉายมา  
ดวงฤทัยทุกดวงถวงดวยรักและแรงศรัทธา  ปรารถนาในสิ่งเดียวกันความคลางแคลงหายไป  
โลกสดใสคืนมาอีกคราฟูาหลังฝนงามตา ความมืดโรยรามลายหายพลัน มีแตความเขาใจ 
อุนไอรักไมตรีตอกัน ผานมานั้นลืมมันลบไป 
***รองเถิดรองเพลงกัน ประสานรอยรักในใจ ลบรอยราวภายในอุรา รองเถิดรองเพลงกัน  
จับมือกันไวดีกวา หันหนามาเขาใจกัน**** 

 อันคนเราทุกคน ตางเกิดมาควรพาพ่ึงกัน  มีไมตรีสัมพันธแ โลกนั้นสดใส  
จงมารวมพลังเพ่ือสรางสรรคแจรรโลงฤทัย จับมิกันเดินกาวไป มุงสูจุดหมายอนาคตเรา 

 
56.แห่พวงมาลัย 

โห………………………………… ฮ้ิว (3 ครั้ง) 
แลวจัดแจงแหมาลัย….ไปใหประธาน (ซ้ า) เราหมูบริการส าราญใจเอย 

(สรอย) **เอ฿ย โอละหนาย โอละหนาย หนอยเอย เออ เออ เออ เออ เอยเอ฿ย เออ เอ฿ย เอ฿อ เอิง เอย 
แลวชักชวนทุกหมู…….ที่เดินผาน (ซ้ า)  แหกับหมูบริการส าราญใจเอย  ….. (สรอย) 
พวงมาลัยพวงนี้…..จากดวงใจ (ซ้ า)  จากลูกเสือไทย ……………..เอย  ….. (สรอย) 
แหกันไปร ากันไป…..ใหสนุก (ซ้ า)   เราลูกเสือไมมีทุกขแ มีแตสุขใจเอย  ….. (สรอย) 
เวียนจากขวาไปซาย…..ได 3 รอบ (ซ้ า)  แลวน าพวงมาลัยมอบ… แกทานประธานเอย (สรอย) 
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ภาคผนวก ค 
เกมลูกเสือ 

 
1. ว่ิงกระโดดกบ 

ใหผูเลนวิ่งไปดวยการกระโดดกบ คือนั่งลงเคลื่อนไปขางหนาดวยการพุงตัวไปมือทั้งสองลงถูกพ้ืน
กอน และชักเทาทั้งคูมาชิดมือแลวพุงตัวออกไปอีกท าเชนนี้ตลอดไป แลวไปออมเครื่องหมายมาแตะคนที่ 
2 คนที่ 2 ก็ท าเชนเดียวกัน จนหมดแถว แถวใดเสร็จกอนเป็นแถวชนะ 
 
2. ลูกบอลลอดอุโมงค์ 

ใหผูเลนยืนเป็นแถวตอน เป็นหมู แตละหมูยืนแยกเทากมตัว คนหนาสุดถือลูกบอลอยูในมือ เมื่อ
ไดยินสัญญาณคนหนาที่ถือลูกบอลวิ่งไปออมเครื่องหมายแลวกลับมายืนหันหลังใหแถวแลวกมตัวลง กลิ้ง
ลูกบอลไปใต หวางขา สวนคนอ่ืนๆ ก็คอยกลิ้งตอๆ ไป และคอยกันไมใหออกทางชองเทาดานขาง จนถึง
คนสุดทายใหหยิบลูกบอลขึ้นพาวิ่งออมเครื่องหมายท าเชนเดียวกับคนแรก จนถึงคนสุดทาย แถวใดเสร็จ
กอนแถวนั้นชนะ 
 
3. เก็บเชือก 

ใหลูกเสือจับคูกันเป็นคูๆ หันหนาเขาหากัน หาเชือกใหคูละ 1 เมตร (ขนาดดายหลอด) แตละคู
คาบปลายเชือกไวคนละหนึ่งปลาย เมื่อผูก ากับใหสัญญาณเริ่มเลม ใหแตละคูพยายามขยับปากโดย
พยายามเคี้ยวเชือกเก็บเขาไวในปากใหเร็วที่สุด ทั้งสองขางตองชวยกัน คูใดสามารถเก็บเชือกไวในปากได
เรียบรอยโดยไมตองใชมือชวย และปากเขามาชนกันไดกอน คูนั้นชนะ 
 
4. เหยียบระเบิด 

ใหลูกเสือแตละคนมีลูกโปุงคนละหนึ่งใบ และผูกไวที่ขอเทาจะเป็นเทาใดก็ได เมื่อเริ่มเลนให
ลูกเสือทุกคนกระจายทั่วสนามแตมีเขตจ ากัดหามออกนอกเขต ลูกเสือแตละคนพยายาม เหยียบลูกโปุง
ของคูตอสูใหแตก คนใดถูกเหยียบลูกโปุงแตกตองออกจากการเลน คนสุดทายที่เหลือและมีลูกโปุงเป็น    
ผูชนะ 
 
5. การแข่งขันผูกเงื่อน 

ลูกเสือทุกคนมีเชือก แบงออกเป็น 2 พวกหางกันประมาณ 3 หลาเป็นแถวหนากระดานหันหนา
เขาหากัน เมื่อผูก ากับบอกเริ่ม ใหทั้งสองแถววิ่งเขามาหากันเป็นคูๆ ตางคนตางก็เอาเชือกคลองซึ่งกันและ
กัน แลวผูกเงื่อนพิรอด เมื่อใครเสร็จกอนก็รีบดึงคูของตนไปยังแดนตนเมื่อเสร็จแลวใหหยุด ผูก ากับนับดู 
ฝุายใดผูกเสร็จและสามารถดึงมาแดนของตนไดมาก ฝุายนั้นชนะ ในการตัดสินผูก ากับตองตรวจดูเงื่อน
ดวยวาถูกหรือผิด ตองใหเงื่อนนั้นถูกดวย 
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6. มวยปล้ าเดนมาร์ก  
ใหลูกเสือสามัญรุนใหญจับคูกัน ตางคนตางกาวขาขวาออกไปขางหนาพรอมกับยกมือขวา  

พยายามใชฝุามือผลักหรือดึงกัน เพ่ือพยายามใหอีก ฝุายหนึ่งกาวเทาขวาถอยหลังกลับไป  
 
7. ชักคะเย่อจีน  

ทั้งคูยืนหันหลังเขาหากัน แลวทั้งสองใชแขนเกาะกัน เมื่อไดรับสัญญาณเริ่ม ใหแตละฝุายพยายาม
ดึงอีกฝุายหนึ่งใหพนพื้น  
 
8. ลิงจับหลัก  

ทั้งคูยืนหันหนาหากัน เอามือซายจับกัน พยายามใชมือขาวดึงเขา  ซายของผายตรงขามเพ่ือ
พยายามใหอีกฝุายหนึ่งเสียอาการทรงตัว  
 
9. ตะเคียนคู่  

ทั้งคูยืนเคียงขางชิดกัน พยายามใชล าตัวดันอีกฝุายหนึ่งใหเสียอาการทรงตัว  
 
10. ตอไม้คู่  

ทั้งคูนั่งงอเขา หันหลังชนกัน แลวเอาแขนเกาะกัน ตางฝุายตางพยายาม ใหก าลังแขนบังคับฝุาย
ตรงกันขามใหตะแคงลมลงไปใหได  
 
11. ตอไม้เอน  

ทาเตรียมใหทั้งคูใชมือทั้งสองไปรัดเอวอีกฝุายหนึ่งเพ่ือพยายามยกฝุายตรงขามใหพน  
 
12. ชนไก่  

ใหผูเลนทุกคนเขาแถวเป็นวงกลมใชมือประสานกันแลวลงนั่งยองๆ เอามือที่ประสานกันสอดเขา
ใตลางใหขาทอนบนและทอนลางไวเริ่มเลน ใหพยายามใช ไหลชนคนอ่ืนใหลมลงผูใดเหลือคนสุดทายเป็น  
ผูชนะ  
 
13. มนุษย์โลกพระอังคาร  

ใหผูเลนแบงเป็น 2 พวกเทาๆ กัน ใหพวกหนึ่งเป็นพวกสีเขียว พวกหนึ่งเป็นพวกสีแดง แลวใหทั้ง 
2 พวกเขาแถวเป็นรูปวงกลม (แยกเป็นคนละครึ่งวงกลม) ใหหัวหนาแตละพวก เลือนผูเลนออกมาฝุายละ 
1 คนยืนกลางวงยาขาขึ้นขางใดขางหนึ่งขึ้นทางดานหลังแลวเอามือ ทั้ง 2 ขางไปจับขอเทาไวแลวใหทั้ง 2 
ฝุาย ไลเหยียบเงาของคูตอสูใหไดฝุายไหนถูกเหยียมเงา หรือลม มือหลุดจากขอเทาเปลี่ยนขายืน ฝุายนั้น
แพฝุายชนะได 1 คะแนน ฝุายใดไดคะแนน มากกวาเป็นผูชนะ  
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14. สนามผลึก  
เขียนวงกลม 2 วง เสนผาศูนยแกลาง 30 เซนติเมตรหางกัน 50 เซนติเมตร ส าหรับใหผู เลนเขาไป

ยืนขางละวง มีเชือกยาว 1.50 เซนติเมตร 1 เสน แบงผูเลนออกเป็น 2 พวกเทาๆ กัน และ ตัดผูเลนเขาไป
ยืนขางละ 1 คน ใหยืน 2 เทาอยูในวงกลม หันหนาเขาหากันแลวน าเชือกมาออมหลัง ในระดับสะเอวถือ
ปลายเชือนไวดวยมือดานหนาเริ่มเลนใหทั้ง 2 ฝุาย พยายามดึง หรือกระชากเชือก ใหอีกฝุายหนึ่งเสียหลัก 
เขาออกนาอกวงกลม ผายใดเทาออกนอกวงกลมกอน (ขางเดียวหรือ 2 ขาง) ถือวาแพแขงขันไปจากวา
ฝุายใดฝุายหนึ่งเหลือจ านวนมากกวาเป็นผูชนะ  
 
15. พระนเรศวรชนช้าง  

ใหลูกเสือจับคูกันเขาแถวเป็นรูปวงกลม ใหคนหนึ่งขึ้นขี่คอโดยนั่งบนบาของคู เริ่มเลน ใหแตละคู
เขาปะทะหรือชนกัน โดยใชมือดึงผลักดันใหคูตอสูเสียหลัก (หามใชถีบ) ลมลงคูใด สามารถยืนอยูไดโดย 
ไมลมเป็นผูชนะ  
 
16. ชักคะเย่อคน  

แบงผูเลนเป็น 2 พวกเทาๆ กัน ใหเขาแถวตอน 2 แถว หันหนาเขาหากันโดยมีเสน แบงคน ใหคน
อยูหัวแถวทั้ง 2 แถวจับมือกันไวแบบมัดขาวตม (ใชมือทั้ง 2 ขางจับก าขอมือของฝุาย ตรงขามทั้ง 2 ขาง) 
ผูที่เขาแถวตอนที่อยูหลังคนหัวแถวตองจับเอวคนที่อยูขางหนาทุกคนตอกันไป เริ่มเลนแตละแถวตอง
พยายามดึงใหแถวตรงขามเสนกั้นแดดใหไดจะเป็นผูชนะ หรือถาฝุายใดมือ หลุดจากเอวท าใหแถวขาดถือ
วาแพทันท ี 
 
17. สกรัมรักบี  

จัดผูเลนออกเป็นชุดๆ ละ3 คน (จ านวนกี่ชุดก็ได) ผูสอนหาอุปกรณแเชนลูกมะพราวลูก ฟุตบอล
ฯลฯ สมมุติเป็นลูกรักบี้วงไวที่จุดก าหนดเริ่มเลนเรียกผูเลนออกมา 2 ชุดโดยใหยืนหัน หนาเขาหากันโดย
ลูกรักบี้อยูกลาง ใหแตละชุดเอามือกอดคอกันโดยใหคนยืนกลางใชแขน 2 ขาง กอดคอคนขางๆ ทั้ง 2 คน 
คนที่อยูริมทั้ง 2 คน จะใชแขนกอดคอคนกลางแลวทั้ง 2 ฝุายกมตัวเอา ศีรษะสอดเขาไปใตไหลของฝุาย
ตรงขามเมื่อไดยินสัญญาณใหทั้ง 2 ฝุาย พยายามดันคูตอสูใหถอย หลังไปโดยใหชุดของตนขามลูกรักบี้ให
ไดฝุายใดขามไดเป็นฝุายชนะ 
 
18. เกมสวัสดี  

วิธีเลน  
วิธีที่ 1 แบงลูกเสือออกเป็นหมูๆ ละเทาๆ กัน ใหลูกเสือแตละหมูยืนเป็นแถว ตอนลึก หันหนาไป

ทางผูก ากับ เมื่อเริ่มเลนใหคนที่ 1 ของแตละหมูกลับหลังหันพบกันคนที่ 2 แลว กลาวค าวา “สวัสดี” ท า



123 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อท ากับคนที่ 1 แลวใหกลับมาพบกับ คนที่ 3 แลวกลาวค าวา 
“สวัสดี”ท าความเคารพแลวจับมือกัน ท าไปเชนนี้จนหมดแถวหมูใดเสร็จ กอนหมูนั้นชนะ  

วิธีที่ 2 ใหลูกเสือแตละหมูยืนเป็นแถวตอน หันหนาไปทางเดียวกัน โดยให คนหัวแถวเป็นหัวหนา
จากหัวหนาตรงไปขางหนาประมาณ 8 หลา ท าเครื่องหมายไว ใหตรงกับหมูของตน เมื่อเริ่มเลนหัวหนาวิ่ง
ไปที่เครื่องหมายนั้น แลวกลับหลังหัน พรอมกับกลาวค า “สวัสดี” และท าความเคารพแบบลูกเสือท าเชนนี้
ตอไปเรื่อยๆ จน หมดแถวหมูใดเสร็จกอนหมูนั้นชนะ  

วิธีที่ 3 ใหลูกเสือเขาแถวเป็นวงกลม หันหนาเขาหาศูนยแกลางทุกคน ใหลูก เสือคนหนึ่งเป็นคน
เริ่มตนวิ่งรอบวงกลมดานนอกไปแตะหลังผูที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่  ถูกแตะตองออกวิ่งสวน
ทิศทางกับคนแรกเมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดใหท าวันทยหัตถแและจับมือเขยา พรอมกับกลาวค า “สวัสดี” ดังๆ 
แลวปลอยมือชิงกันวิ่งเขาที่ผูใดเขาท่ีไมไดเป็นผูเริ่มตนใหม  
 
19. ผู้วิเศษ  

วิธีเลน เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมุติวาเป็นผูวิเศษ เมื่อแตะถูกผูใดแลวคนนั้นจะตอง 
กลายเป็นหินยืนอยูกับที่ ส าหรับคนอ่ืนๆ ตองพยายามหนีในเขตที่ก าหนดไวอยาใหถูกแตะตัวได การตัดสิน  

1. เมื่อหมดเวลาผูที่ไมถูกแตะใหกลายเป็นหิน เป็นผูชนะ  
2. การเลนควรแบงเป็นหมูหมูใดเหลือผูเลนที่ไมโดนแตะมากเป็นทีมชนะ  

 
20. นักโทษแหกคุก  

วิธีเลน แบงลูกเสือเป็น 2 ฝุายฝุายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนีอีกฝุายหนึ่งเป็นต ารวจ ขีดวงกลมท า
เป็นคุก เริ่มเลนต ารวจไลจับนักโทษมาเขาคุกแลวมีคนมาเฝูา นักโทษก็สามารถมาชวย เพ่ือนไดโดยฉุดออก
จากวงกลม การเลนผลัดกัน ใครจับนักโทษไดมากกวาเป็นฝุายชนะตาม ก าหนดเวลา  
 
21. เรียงตัวอักษร  

วิธีเลน  1. แบงลูกเสือเป็นหมูแจกบัตรอักษรใหหมูละ 1 ชุด  
2. ใหลูกเสือแขงกันเรียงบัตรอักษร ใหเป็นขอความวา “ท าดีที่สุด”หมูใดรียงเสร็จกอน    
    และถูกตอง ถือวาชนะ  

 
22. บนบกบนน้ า  

วิธีเลน ใหลูกเสือเขาแถวรูปวงกลม ผูก ากับยืนตรงกลาง เมื่อผูก ากับพูดดังๆวา “ บนบก” ให
ลูกเสือทุกคนกระโดดมาขางหนาถาผูก ากับพูดวา “บนน้ า ”ใหลูกเสือกระโดดถอย หลังกลับที่เดิม ถาใคร
กระโดดผิดผูนั้นตาย ตองมาอยูกลางวงแตถาผูก ากับพูดซ้ ากับที่พูดกอน ลูกเสือทุกคนตองยืนนิ่งๆ จะ
กระโดดอยางใดไมไดทั้งสิ้น ถาใครขยับตัวก็ตายเชนกัน ท าเชนนี้ จนผูก ากับเห็นสมควรหรือท าจนเหลือคน
สุดทายแสดงวาคนนั้นเกง มีประสาทดี ทุกคนกลาว ชมเชยใหเป็นผูชนะ  
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23. ตามผู้น า  
วิธีเลน ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหนาคนหนึ่ง ผูเป็นหัวหนา

จะท ากริยาทาทางตางๆ เชน วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะรองไหฯลฯ คนอ่ืนๆ จะตองท าตามทุกอยาง  
การตัดสิน  

1. ผูที่ไมสามารถท าตามหัวหนาไดตองออกจากการแขงขัน  
2. ผูชนะคือผูเลนที่อยูในแถวนานที่สุด  

 
24. เชื้อโรคติดต่อ  

วิธีเลน  
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรใหคนอยูในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบๆ วงได  
2. ใหลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื้อโรควิ่งรอบๆ วงกลม  
3. ลูกเสือที่อยูในวงกลมอยาใหเชื้อโรคแตะถูกตัวไดใครถูกแตะตองออกไปเป็นเชื้อโรค  

 
25. ท าตรงกันข้าม  

วิธีเลน เลือกผูน ามา 1 คน โดยใหผูน าท าทาตางๆ ผูเลนคนอ่ืนนั้นจะตองท าตรงกันขามกับที่ ผูน า
ท าเชนผูน าหัวเราะ – ลูกเสือทุกคนตองรองไห ผูน านั่งลง – ลูกเสือตองยืนขึ้น ผูน ากาวเทาซาย – ลูกเสือ
กาวเทาขวา ฯลฯ การท าจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ การตัดสิน ลูกเสือที่ท าตามผูน าหรือท าชา จะตองออกจาก
การแขงขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผูน า  
 
26. เดินกระดาษ  

วิธีเลน ที่สนามมีเสนเริ่มและเสนกลับตัว หางกันประมาณ 15 เมตรลูกเสือจับคูกัน ไวยืนที่เสนเริ่ม 
แตละคูจะถือกระดาษหนังสือพิมพแไว 2 แผน ซึ่งมีขนาดกวางที่จะใชเทาวางไดอยาง สบายขนาด 1 ตาราง
ฟุต การแขงขันเริ่มโดยใหลูกเสือคนหนึ่งเดินไปที่เสนชัยโดยไมมีการเหยียบ  ดินใหเดินไปบนกระดาษที่
ลูกเสือถือกระดาษเป็นคนน าไปวางไวกระดาษแผนหนึ่งจะวางเทาได เพียงเทาเดียวเทานั้น เมื่อถึงเสนกลับ
ตัวใหเปลี่ยนกันบางโดยคนที่เดินครั้งแรกเปลี่ยนมาเป็นผูวาง กระดาษ คนที่วางกระดาษครั้งแรกเป็นผูเดิน 
โดยเดินกลับมาที่สนเริ่ม  

การตัดสิน  
1. ลูกเสือที่ท าหนาที่เดินจะเหยียบดินไมไดถาเหยียบดินถือวาแพทันท ี 
2. ในกรณีที่กระดาษขาดจะไมมีการเปลี่ยนให  
3. คูท่ีกลับมาถึงเสนเริ่มกอนเป็นผูที่ชนะ  

 
 
 



125 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

27. ว่ิงแตะเสา  
วิธีเลน  

1. แบงลูกเสือออกเป็นกลุม ใหแตละกลุมเขาแถวตอนเรียงหนึ่งและใหตัวแทน  1 คนไป
ยืนตรงขามกับคนแรกของกลุม และหางกัน 15 เมตร  

2. เมื่อไดรับสัญญาณเริ่มใหคนแระรีบไปแตะตัวแทนซึ่งสมมุติวาเป็นเสาแลวรีบวิ่ง 
กลับมาแตะมือคนตอไป  

3. คนตอไปจะเริ่มออกวิ่งเมื่อไดแตะมือกับผูที่วิ่งกลับมาการตัดสิน แถวใดท าเสร็จ กอน
เป็นผูที่ชนะ  

 
28. มังกรกินหาง  

วิธีเลน แบงลูกเสือออกเป็น 3 – 4 แถวจับเอวตอกันเป็นแถวคนที่ยืนอยูบนหัวแถว เป็นปากมังกร
พยายามไลจับคนทายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ ถาแถวใดถูกจับไดก็ตองตอกัน ในที่สุด  จะมีแถวเดียวเป็น
มังกรหางยาวแลวหัวมังกรไลจับหางมังกรของตัวเองการตัดสินหัวมังกรจะตอง  ไลจับหางมังกรของตัวเอง
ใหไดการเลนเกมนี้จึงสิ้นสุดลง  
 
29. น าทาง  

วิธีเลน ใหลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไวแลวน าของที่เตรียมไวไปซอนยังจุดๆ หนึ่ง ตอจาก นั้นใหคนที่
ปิดตานั้นเปิดตาและออกคนหาวาของนั้นซอนอยูที่ไหน ลูกเสือคนอ่ืนจะบอกทิศทาง ของสิ่งของนั้นไดโดย
พูดเพียงวา ซายขวา หันหลัง บอกสิ่งของนั้นใหกับผูคนหา การตัดสิน ผูคนหาจะตองเดินไปตามทิศทางที่
ลูกเสือบอกจนกวาจะคนพบสิ่งของนั้นแลวก็ เปลี่ยนคนอื่นเขามาหาของบาง  
 
30. ไฟฟ้าช๊อต  

วิธีเลน แบงลูกเสือออกเป็น 2 ทีมเทาๆ กัน ลูกเสือทั้ง 2 ทีมเขาแถวตอนเรียงหนึ่ง หางกัน
เล็กนอย เมื่อไดรับสัญญาณเริ่ม ใหคนหัวแถวหันตัวเอามือไปแตะหัวไหลคนที่ 2 คนที่ 2 ก็หันตัวเอามือไป
แตะไหลคนที ่3 ตอไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดทายใหรองวา “โอย” การตัดสิน ทีมท่ีรอง “โอย” เป็นทีมชนะ  
 
31. หนูกับแมว  

วิธีเลน ใหลูกเสือท าเป็นวงกลม โดยจับมือกันไวเลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยูใน วงกลม 
อีกคนหนึ่งเป็นหนูอยูนอกวงกลม เริ่มเลนโดยแมวตองพยายามออกจากวงกลมใหได เพ่ือจับหนูลูกเสือที่ท า
วงกลมตองพยายามเกาะมือกันไวใหแนนและปูองกันไมใหแมวออกมา  การตัดสิน แมวสามารถออกจาก
วงกลมและจับหนูไดก็เปลี่ยนลูกเสือที่เป็นแมวและหนูใหม 
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ภาคผนวก ง 
เร่ืองสั้นลูกเสือ 

 
1. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    1.1 เรื่องไก่กับสุนัขจิ้งจอก 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยูใกลๆ กับเลาไก สรางความหวาดกลัวใหกับลูกไก
มาก  ไกตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝูาจับตาดูสุนัขจิ้งจอกดวยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจาสุนัข
จิ้งจอกขยับตัวเขามาใกล  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ท าใหไกตัวอ่ืนๆ เยาะเยยถากถางในการกระท า
ของมัน  และดูหมิ่นวามันขี้ขลาดเจาไกไดฟังดังนั้นก็ตอบออกไปวา  “เจาจะเรียกขาวาอยางไรก็ไดแต
ส าหรับขาเองรูจักพิษสงของสุนัขจิ้งจอกดี และขาแนใจวา ถามีสักครั้งหนึ่งที่เจาไดเผชิญหนากับสุนัข
จิ้งจอกเชนเดียวกับท่ีขาเคยนั้น พวกเจาก็อาจจะมีสภาพไมผิดไปจากขาอยางแนนอน”  

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การยอมรับวาตนเป็นคนขลาด แตรูจักระวังภัย ดีกวาเสแสรงเป็นคนกลาหาญ แลวตอง

พบจุดจบในภายหลัง 
 

    1.2 เรื่องนกอินทรีกับอีกา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา  

นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจองตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง เมื่อไดโอกาสเหมาะ มันก็โฉบ
เอาลูกแกะขึ้นไปดวยอุงเล็บอันแข็งแกรง แลวบินกลับสูรังบนยอดผาสูง อีกาซึ่งอยูบริเวณนั้นเห็นการ
กระท าของนกอินทรีมาโดยตลอด ก็คิดจะเอาอยางบาง จึงบินถลาตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญาอยูเพ่ือจับ
ตัวมันบินขึ้น  แตอุงเล็บของมันกลับจิกแนนเขาไปในเนื้อลูกแกะ ไมวาจะพยายามสลัดออกอยางไรก็ไม
หลุด เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเขา ก็รองทักวา “โอโห! นี่มันนกอะไรกัน” ลูกชายผูซึ่งเห็นเหตุการณแโดยตลอด
กลาวขึ้นวา “พอ ที่ขาเห็นอยูเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเป็นนกอินทรี แตตอนนี้ขาวา  มันคงเขาใจ
แลวละ วาตนเองเป็นเพียงอีกาเทานั้น” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
1. คนโงเขลามักคิดท าในสิ่งที่เกินความสามารถของตน  
2. คนฉลาดรูวาจะใชความสามารถท่ีมีอยูของตนใหเกิดประโยชนแไดอยางไร 
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    1.3 เรื่องแมวกับหนู 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา  

เจาของบานหลังหนึ่งไดรับความร าคาญจากฝูงหนูที่เขามาอาศัยอยู  เขาจึงเอาแมวมา
เลี้ยงไว  ไมนานนักหนูจ านวนมากก็ถูกแมวก าจัดไป  พวกหนูที่ยังมีชีวิตรอดจึงรีบมาประชุมกัน  พวกมัน
ตกลงกันวาจะไมลงไปที่หองเก็บอาหารชั้นลางอีก  เมื่อแมวไมเห็นพวกหนูลงมาเลย จึงคิดวางอุบายลอให
พวกหนูตายใจดวยการนั่งเฉยอยูที่พ้ืน  มันเก็บซอนอุงเล็บทั้งสี่เอาไวใตรางของมัน  เพื่อใหพวกหนูเขาใจวา  
ตัวมันเป็นเพียงรางไรวิญญาณของกระตายหรือลูกไกเทานั้นในไมชา  หนูตัวหนึ่งไตลงมาจากชั้นวางของ  
แลวพูดกับเจาแมวขึ้นวา  “สวัสดี เจาแมวจอมโหด!  เจายังคงอยูที่นี่ใชไหมละ  พวกเรารูจักนิสัยเจาดี ไมมี
ทางท่ีพวกเราจะหลงกลอุบายตื้นๆ เชนนี้หรอก  แมวาเจาจะท าเป็นนั่งตัวแข็งอยูอยางนี้ก็ตามที!” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
เราควรมีความรอบคอบ อยาไดหลงเชื่อในอุบายของศัตรู เพราะความหายนะจะมาสูตัว 
ก็ดวยความประมาทเทานั้น 

 

    1.4 เรื่องอีกากับเหยือก 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   
  ขณะที่อีกาตัวหนึ่งก าลังบินอยู มันรูสึกกระหายน้ ามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ าตั้งอยู

ดานลาง  จึงรอนลงไปยังจุดหมายเมื่อมองเขาไปในเหยือก พบวามีน้ าอยูเพียงเล็กนอย มันจึงพยายามสอด
จงอยปากเขาไปเพื่อจะดื่มน้ า แมไมวาพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดเขาไปถึงกนเหยือกได วิธีถัดมามัน
พยายามจะคว่ าเหยือก เพ่ือใหน้ าไหลหกออกมา แตเหยือกนั้นหนักเกินไป ในที่สุดมันเหลือบไปเห็นกอน
หินใกลๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกน้ าทีละกอน จนระดับน้ าที่กนเหยือกคอยๆ เออขึ้นมา  
ในที่สุดมันก็ดื่มน้ าไดตามที่ตองการ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนฉลาดมักคิดหาวิธีไปสูความส าเร็จไดดวยความอุตสาหะไมยอทอเสมอ 

 

    1.5 เรื่องหมาป่ากับหมาเลี้ยงแกะ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง… ฝูงหมาปุากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งวา “พวกเธอก็คลายกับพวก
เรา ท าไมเธอไมมาอยูเสียดวยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะตอบวา “เราตองท างานใหกับนายของเราที่ไร
เลี้ยงสัตวแนี้ เขาไวใจเราใหชวยดูแลแกะเหลานี้ใหพนจากการเป็นเหยื่อพวกหมาปุา” “ท าไมเธอถึงท างาน
กับเขาอยูไดนะ” หมาปุาตัวหนึ่งเอยขึ้น “เขาใชงานเธอก็หนัก พวกเธอนี้สิไมตองท างานเลย แลวยังมี
อาหารกินอุดมสมบูรณแ เธอควรไปอยูกับพวกเราดีกวา” หมาปุาตัวหนึ่งเอยชักชวนพวกหมาเลี้ยงแกะใช
เวลาคิดอยูนาน ในที่สุดก็ตกลงใจรับค าชักชวนของหมาปุา “ดีแลว” พวกหมาปุาวา “พวกเราจะน าทาง
เธอรวมกันไป” ดังนั้น พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะ ตามพวกหมาปุาไป เมื่อพากันมาไดไกลแลว  
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พวกหมาปุาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา “เอาละทีนี้เราก็ไดพาพวกเจามาถึงที่นี่แลวเราจะกิน
พวกเจาละ” วาแลวหมาปุาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
บุคคลใดที่ไมรักษาหนาที่ ที่เขาไววางใจใหท า ยอมไดชื่อวาเป็นผูมีความประพฤติอันเลวราย 

 

2. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์ 
วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    2.1 เรื่องเต่ากับนกอินทรี 
เนื้อเรือ่ง / เนื้อหา   

เตาตัวหนึ่งรูสึกเบื่อที่ไดแตคลานอยางเชื่องชาอยูบนพ้ืนดิน จึงไดรองบอกสัตวแปีกทั้งหลาย
วา ถามีผูใดสามารถพามันขึ้นไปชมโลกเบื้องบนได มันจะมอบทรัพยแสมบัติมหาศาลที่ซอนเอาไวใหดวยอุง
เล็บอันแข็งแรง นกอินทรีตัวหนึ่งจึงตกลงใจที่จะพาเตาบินขึ้นไปบนทองฟูา เมื่อมันไดลอยเลนลมอยูเหนือ
ทองฟูาจนพอใจแลว นกอินทรีพาเตากลับลงมาถึงพ้ืนอยางปลอดภัย พรอมกับทวงรางวัล แตเจาเตากลับ
ตอบดวยเสียงออมแอมวา “มันไมมีทรัพยแสมบัติใดจะมอบใหได สิ่งที่พูดออกมาก็เพียงเพ่ือตองการจะไดขึ้น
ไปบนทองฟูาบางเทานั้น” ดังนั้น นกอินทรีจึงตะปบเจาเตาลอยขึ้นไปจนสูงจากพ้ืนดินอีกครั้ง แลวปลอยราง
เตาตกลงมาท่ีพ้ืนจนสิ้นใจตายในที่สุด 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตยแ น ามาซึ่งผลรายในภายหลัง 

 

    2.2 เรื่องนก สัตว์ป่ากับค้างคาว 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ครั้งหนึ่งนานมาแลว ในสมัยที่คางคาวยังสามารถบินออกไปหากินในยามกลางวันได เกิด
เหตุการณแทะเลาะเบาะแวงกันระหวางฝูงนกและสัตวแปุาจนลุกลามกลายเป็นสงคราม โดยที่ฝูงคางคา ว
ไมได ตกลงเขารวมกับฝุายใด มันประกาศวางตัวเป็นกลาง ผลปรากฏวาฝุายสัตวแปุามีชัยเหนือฝุายนก 
คางคาวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงสมัครใจเขารวมอยูกับฝุายชนะทันที ตอมาไมนานฝูงนกทั้งหลายตาง
รวมตัวกันอยางแข็งขัน และเขาจิกตีฝูงสัตวแปุาจนแตกกระเจิง และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได  เมื่อฝูง
คางคาวเห็นฝุายสัตวแปุาพายแพ ก็ขอเปลี่ยนมาเขารวมกับฝูงนกแทน แตฝูงนกกลับขับไลคางคาวออกไป
ดวยความรังเกียจในที่สุด คางคาวก็ถูกสัตวแตางๆ ขับไล จนตองคอยหลบซอนตัวในยามกลางวัน  และออก
หากินในเวลากลางคืน จวบจนทุกวันนี้ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ผูที่ไมซื่อสัตยแตอผูอ่ืน มันจะถูกทอดทิ้งในที่สุด 
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    2.3 เรื่องราชสีห์กับหมาป่า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

หมาปุาตัวหนึ่งออกลาลูกแกะมาได และก าลังพยายามที่จะน าซากลูกแกะผูนาสงสารนั้น
กลับไปที่รัง แตโชครายที่มันไปพบกับราชสีหแอดโซเขาตัวหนึ่ง ราชสีหแตรงเขามาแยงลูกแกะนั้นทันที ซึ่ง
สรางความขุนเคืองใหกับหมาปุามาก มันตะโกนบอกราชสีหแวา “ทานไมนึกละอายใจบางหรืออยางไรที่ท า
ตัวเป็นเหมือนโจรราย เขาแยงอาหารของขาแบบนี้” ราชสีหแไดฟังดังนั้นก็หัวเราะรา แลวตอบกลับไปวา  
“ตัวขานะรึ ที่เจาประณามวาเป็นไอโจรราย ฮะ...ฮะ... แลวสิ่งที่เจากระท ามานั้นเลาเรียกวาความสุจริต
หรอกรึ ขาไมเชื่อหรอกวา คนเลี้ยงแกะจะคิดวาเจาเป็นผูบริสุทธิ์ ทั้งๆ ที่เจาขโมยเอาลูกแกะของเขามา
เชนนี้!” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผูอื่นได 

 

    2.4 เรื่องเด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา  

ครั้งหนึ่งยังมีเด็กชายวัยรุนคนหนึ่งอาศัยอยูในไร มีหนาที่ชวยพอแมเลี้ยงสัตวแ ทุกๆ วัน
เขาจะน าฝูงแกะของบิดาเขาข้ึนไปเลี้ยงบนเนินเขาหางไกลออกไปจากที่พักอาศัยเป็นกิจวัตร เขาไมคอย
พอใจจะใชชีวิตโดดเดี่ยวในที่เชนนี้นัก วันหนึ่ง เขาปรารภกับตัวเขาเองวา “ฉันจะรองตะโกนวา หมาปุา   
หมาปุา” แลวทุกคนก็จะตองเขาใจวา หมาปุามากัดกินแกะของฉัน คนเหลานั้นก็จะพากันวิ่งมาชวยฉัน  
มันคงจะสนุกขบขันไมนอยทีเดียว ที่พวกนั้นมาถึงแลวไมพบหมาปุาแมแตตัวเดียว คิดดังนี้แลว เขาจึง
ตะโกนรองขึ้นวา “หมาปุา หมาปุา” และชาวไรทุกคนก็พากันวิ่งมาจะชวยเหลือเขา แตเมื่อคนเหลานั้น
มาถึง เด็กเลี้ยงแกะไมไดเอยปากขอบคุณพวกนั้นเลย เขาเพียงแคกลาววา “หมาปุาไมมีหรอกฮะ มันเป็น
เรื่องตลกเทานั้น ทีนี้พวกทานทุกคนก็นาจะกลับไปบานกันไดแลว” เด็กเลี้ยงแกะท าเชนนี้อยูสามครั้ง  
และทุกครั้งเขาก็จะบอกพวกชาวไรที่หวังดีเหลานั้นวา “หมาปุาไมมีหรอกฮะ” วันหนึ่ง หมาปุาก็เกิดมาขึ้น
จริงๆ “ชวยดวย ชวยดวย หมาปุามาแลวฮา” เด็กเลี้ยงแกะตะโกนรองเสียงหลง แตทุกคนกลับบอกกันวา  
“เรารูแลววาไมมีหมาปุา เขาเพียงแตตะโกนรองหลอกพวกเราเลนสนุกเทานั้น ไมมีเรื่องรายเกิดข้ึนดอก  
คราวนี้ เราจะไมไปแน” เมื่อคนเหลานี้ไมพากันไปชวยเสียแลวหมาปุาก็เลยกินแกะของเด็กเสียหมดฝูง 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การพูดโกหก ท าใหไมมีใครเชื่อถือ  ควรพูดแตความจริง 
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   2.5 เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
 เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง…สุนัขจิ้งจอกเอยปากชวนนกกระสาวา “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกินอาหารที่บาน  
ของฉันสักหนอย” “ขอบใจมาก” นกกระสาตอบรับ “ฉันยินดีจะไป” แตเมื่อนกกระสาไปถึงบานสุนัข
จิ้งจอก มันไดพบวาสุนัขจิ้งจอกไดจัดอาหารที่จะเลี้ยงไวในจานแบนๆ 2 จาน นกกระสาจึงไมสามารถจะ
กินอะไรได  เพราะจงอยปากของมันยาว สวนเจาสุนัขจิ้งจอกกลับกินอาหารในจานของมันอยา ง
สะดวกสบาย ซ้ ายังกลาวกับนกกระสาอีกวา “เธอไมชอบอาหารในจานของเธอหรือ ถาเธอกินอะไรไมได
ละกอ ฉันจะชวยกินแทนเธอเอง” ดังนั้น สุนัขจิ้งจอกจึงกินอาหารในจานของมันและทั้งในจานของ      
นกกระสาจนหมด ตอมาไมชา นกกระสา ก็ออกปากเชิญสุนัขจิ้งจอกไปกินอาหารที่บานของมันบาง      
นกกระสาจัดอาหารใสไวในเหยือกคอสูงสองใบ คราวนี้ จึงถึงคราวที่เจาสุนัขจิ้งจอกไมสามารถจะกิน
อาหารที่อยูในเหยือกนั้นได มันจึงตองเป็นฝุายนั่งเฝูาดู ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกท้ังสองใบอยาง
เอร็ดอรอย 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การเลหแกลกับบุคคลอื่นได  คนอื่นก็อาจจะใชเลหแกลอยางเดียวไดเชนกัน 

 
3. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
     2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 

3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    3.1 เรื่องนกกระทากับไก่ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ชายคนหนึ่งน านกกระทาเขามาเลี้ยงรวมเอาไวในกรงของไก เขาดึงขนปีกของมันออกมา  
เพ่ือปูองกันไมใหบินหนีไป นกกระทาจึงมักถูกพวกไกรุมจิกและไลตีทุกวัน เพ่ือไมใหมาแยงอาหารของมัน
นกกระทาไดรับความทุกขแทรมานมาก จึงร าพึงกับตนเองวา “การกระท าของพวกไกที่ท ากับขาทุกวัน ชาง
โหดรายทารุณเกินกวาที่จะทนอยูตอไปได ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ก็เพราะวาขาเป็นสัตวแหลงฝูงในกลุมของ พวก
มันนั่นเอง” หลายวันผานไป นกกระทาเริ่มรูสึกวา ไมเพียงแตไกจะจิกตีวิวาทกับมันเทานั้น แมแตไกพวก
เดียวกัน มันก็มักจะทะเลาะเบาะแวงกันอยูเสมอ นกกระทาเห็นดังนั้น จึงร าพึงขึ้นมาอีกวา “ไมเพียงแตมัน
จะโหดรายตอขาเทานั้น แมแตพวกเดียวกันเอง มันก็ไมเคยคิดที่จะ 
ละเวนเลยหรือนี่” 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนพาลมักชอบหาเรื่องวิวาทกับผูอ่ืน โดยไมค านึงถึงเหตุผลใดเลย 
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    3.2 เรื่องนกยูงกับนกสาริกา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว บรรดานกทั้งหลายอาศัยอยูดวยกัน โดยไมมีผูใดปกครอง      
วันหนึ่งพวกมันตัดสินใจที่จะเลือกหาผูปกครอง มาคอยปกปูองดูแล นกยูงผูมีแพนขนอันงามสงาจึงเสนอ
ตน นกทั้งหมดจึงขอประชุมเพ่ือลงคะแนนเสียง และกอนที่ฝูงนกก าลังจะตัดสินใจเลือกนกยูงเป็น
ผูปกครอง นกสาริกาก็พูดแยงขึ้นวา “เพ่ือนนกทั้งหลาย ถึงแมวานกยูงจะเป็นนกท่ีมีขนอันสวยงามเพียงไร 
ก็ตาม แตถานกอินทรีเขามาโจมตีท ารายพวกเรา ความสวยงามเชน เจานกยูงตัวนี้  ยังจะปกปูองชีวิตพวก
เราเอาไวไดหรือ” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ก าลังและความสามารถ คือคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการเป็นหัวหนามากกวา 
ความสวยงาม 

 

    3.3 เรื่องม้ากับลา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   
  มีพอคาคนหนึ่งซึ่งเป็นเจาของมาและลาอยางละตัว เขามักจะน าสินคาจากหมูบานหนึ่ง

ไปขายใหอีกหมูบานหนึ่ง โดยจะแบงสินคาทั้งหมดเป็นสองสวนเทาๆ กัน โดยใหลาบรรทุกสวนหนึ่งและมา
บรรทุกสวนหนึ่งทุกครั้งไปอยูมาวันหนึ่ง มาเจาเลหแคิดจะผอนแรงตัวเอง จึงออกอุบายบอกกับลาวา  
“เพ่ือนรัก ขาเพ่ิงเดินสะดุดกอนหินเมื่อกี้นี้ เจ็บขาเหลือเกิน คงแบกไมไหวแน ทานชวยแบงเอาของบน
หลังขาไปบางนะ” ลาซึ่งไมมีปากมีเสียงก็ยอมทนแบกของที่มาแอบถายไปใหสวนหนึ่งโดยไมปริปาก      
แตพอใกลจะถึงหมูบาน ลาซึ่งบรรทุกของหนักเกินก าลังก็เกิดหมดแรงลมลง เจาของหันมาเห็นเขา จึงยาย
ของทั้งหมดบนหลังลามาใสบนหลังมาแทน  มาเจาเลหแจึงไดแตร าพึงกับตัวเองวา “นี่เพราะความเห็นแกตัว 
แทๆ เราถึงตองมารับกรรมคนเดียวเชนนี้” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ใหทุกขแแกทาน  ทุกขแนั้นถึงตัว 

 

    3.4 เรื่องราชสีห์กับวัว 4 ตัว 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วัว 4 ตัว ผูกมิตรรักใครตอกันมาก พวกมันไมเคยที่จะแยกหางจากกันไปไหนตามล าพัง
เลย ไมวาจะเป็นยามออกหาอาหาร หรือกระทั่งยามหลับนอน ราชสีหแตัวหนึ่งเห็นวัวทั้งสี่เขา ก็คิดที่จะลา
กินเป็นอาหาร แตมันรูดีวาถาวัวทั้งหมดอยูรวมกันเชนนี้ มันก็ไมอาจเขาจูโจมไดราชสีหแเจาเลหแจึงคิดอุบาย
ใหวัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน มันพยายามเลาเรื่องราวตางๆ ใหวัวแตละตัวฟัง เพ่ือกอความระแวงสงสัย
ซึ่งกันและกัน ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลส าเร็จ วัวทั้งสี่ตางมีแตความอิจฉาริษยา และระแวงกัน
อยูตลอดเวลา ในไมชา มันก็แตกกลุม แยกกันออกหาอาหารตามล าพัง ท าใหราชสีหแสามารถฆาวัวแตละตัว
เป็นอาหารไดอยางงายดาย 
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คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
สามัคคีคือพลัง 

 

    3.5 เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับปู 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ปูตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากทะเลเพ่ือหาอาหารบนฝั่ง สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็บังเอิญเดินเลาะ
เลียบริมชายหาดผานมาพบ จึงรีบตะปบจับปูเอาไว มันดึงตัวปูออกมาจากกระดอง เพ่ือเตรียมที่จะกินเป็น
อาหารปูไดรับความเจ็บปวดมาก มันร าพึงออกมาอยางเศราใจขณะที่ใกลจะตายวา “สมควรแลวที่ขาไดรับ
ผลกรรมเชนนี้ เพราะทองทะเลตางหากท่ีควรจะเป็นที่อยูอาศัยของขา ไมจ าเป็นเลยแมแตนอยที่ขาจะตอง
ดิ้นรนขึ้นมาบนฝั่งเพื่อหาอาหารกินเชนนี้” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การละท้ิงความช านาญในหนาที่การงานมาท าในสิ่งที่ตนไมรู ยอมน าความเดือดรอนมาสูตน 

 
4. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    4.1 เรื่องแพะกับองุ่น 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

แพะตัวหนึ่งหนีการไลลาของนายพรานเขาไปหมอบตัวหลบซอนอยูใตตนองุน เมื่อเห็นวา
พนจากอันตรายแลว มันจึงลุกขึ้น แลวเริ่มแทะเล็มผลและใบของตนองุนที่มันใชอาศัยก าบังตัวอยูนั้นเอง
นายพรานที่อยูไมไกลนักไดยินเสียงใบไมไหว จึงหวนกลับมาแลวพบวาแพะก าลังกินใบองุนอยู จึงยิงธนูจน
แพะถึงแกความตาย 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การไมรูจักส านึกบุญคุณ ซ้ ายังท ารายผูมีพระคุณยอมจะไดรับผลรายในสักวันหนึ่ง 

 

    4.2 เรื่องราชสีห์เฒ่า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ราชสีหแตัวหนึ่งใชชีวิตในวัยหนุมอยางดุรายปุาเถื่อน จนเมื่อถึงวัยชราที่หมดพละก าลังลง  
สัตวแทั้งหลายจึงพากันรุมลอมและท ารายเป็นการแกแคน หมูปุาใชเขี้ยวแหลมคมของมันพุงเขาชน วัวปุาใช
เขาเสือกแทง ลาใชขาหลังดีดราชสีหแเฒาไดรับความเจ็บปวดเป็นอันมาก จึงรองออกมาอยางขมขื่นวา    
“จุดจบของขาชางนาเศราใจอะไรเชนนี้ เป็นจุดจบของราชสีหแผูกลาหาญที่ตองมาถูกท ารายในยามชรา  
โดยเฉพาะตองมาถูกเจาลาสัตวแผูโงเขลาดีดดวยขาหลัง” 
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คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนที่ไมเคยสรางมิตร คนที่มุงรายตอผูอื่น รวมทั้งคนท่ีเห็นแกตัว เมื่อยามตกอับก็จะไดรับ 
ภัย และไมมีผูใดเห็นใจ 

 

    4.3 เรื่องมดกับนกพิราบ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่งในฤดูรอน มดตัวหนึ่งเดินไตไปที่ริมธาร เพ่ือจะดื่มน้ า แตมันพลาดตกลงไปในน้ า 
ไมสามารถจะตะเกียกตะกายข้ึนมาไดนกพิราบตัวหนึ่ง  มองเห็นมดตกอยูในอันตราย “ฉันตองชวยมดนั่น” 
มันวา “ถาฉันจิกเอาใบไมนี้ทิ้งลงไปในน้ า มดคงจะไตขึ้นบนใบไมได ใบไมอาจจะเป็นเหมือนเรือเล็กๆ ของ
เจามดนอยนั้นก็ได” คิดดังนั้นแลว นกพิราบก็จิกคาบใบไมหยอนลงไปในน้ า และมดก็ไตขึ้นมาอยูบนใบไม
นั้นได “ขอบใจ คุณพิราบ” มดกลาว “สักวันหนึ่ง ฉันคงจะไดชวยคุณบาง” ตอมามิชา ชายผูหนึ่งผานมา
ทางนั้นพรอมดวยคันธนูและลูกธนู เขามองเห็นนกพิราบเกาะอยูบนตนไม เขาจึงคอยๆ ยองเขาไปแลวงาง
ธนูขึ้นเพ่ือจะยิงนกพิราบตัวนั้นขณะเดียวกัน มดนอยตัวนั้นก็ผานมาถึงที่นั่น มันจึงตรงเขากัดที่ขาของชาย
ผูนั้นทันที เลนเอาชายผูนั้นถึงกับกระโดดโหยงเพราะเจ็บ และลูกธนูของเขาก็แลนขึ้นไปสูทองฟูา และ
พลาดเปูาหมายคือนกพิราบไปเสีย ดังนั้น นกพิราบจึงบินหนีรอดพนอันตรายไปได “ขอบใจมากนะ พอมด
นอย” นกพิราบรองบอก “เธอไดชวยฉันเป็นการตอบแทนคุณแลว” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การตอบแทนคุณ – การชวยเหลือเพ่ือนดวยกัน 

 

    4.4 เรื่องสุนัขในรางหญ้า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง เจาสุนัขตัวหนึ่งวิ่งเขาไปในคอกมา แลวกระโดดขึ้นไปนอนบนรางหญา ในราง
หญานั้นมีหญาและฟางอยูดวย เมื่อมาและแมวัวเขามาในคอก เพ่ือตองการกินหญาของมัน แตเจาสุนัขไม
ยอมใหมาและวัวกิน “ในเมื่อเจาไมกินหญา เจาก็ไมนาที่จะหวงหญาของเราไว” แมวัวกลาว “เราตองการ
หญา เพราะหญาเป็นอาหารของเรา” มาพูดเสริม แตสุนัขกับพูดวา “ถาฉันกินหญานี่ไมไดแลว ฉันก็จะไม
ยอมใหแกท้ังสองกินเหมือนกัน” “อาว ท าไมเป็นงั้นละ” แมวัวถาม “เอ฿ะ ท าไม” มาถาม “ก็เพราะวาฉัน
ไมอยากเห็นแกกินอาหารที่ฉันกินไมไดดวยนะสิ” สุนัขตอบอยางหนาดานๆ “ไปใหพน” ดังนั้น มาและแม
วัวก็ตองออกจากคอกไปดวยความหิวโหย 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
อยาหวงแหนผูอ่ืนในสิ่งที่เธอไมตองการ 
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    4.5 เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

จิ้งจอกเจาเลหแตัวหนึ่งกินอาหารอยางไมระมัดระวัง กระดูกจึงเขาไปติดอยูในคอ 
พยายามเอาตีนหนาลวง แตลวงเทาไรๆ ก็เอาไมออก วิ่งพลานไปทั่วปุา เที่ยวหาสัตวแรวมปุาชวยเหลืออยาง
ทุรนทุราย พอดีวิ่งไปพบนกกระสาซึ่งก าลังเที่ยวหาอาหารอยู จึงขอรองใหชวยเอากระดูกออกใหหนอย  
“ทานนกกระสา เราล าบากเหลือเกิน วันนี้ไดกินอาหารเขาไปไมทันระวัง กระดูกเขาไปติดอยูในล าคอ    
เอาออกไมได มาพบทานอยางนี้นับวาโชคดีเหลือเกิน  ขอใหทานชวยขาหนอย  แลวขาจะใหรางวัลอยางงาม”
นกกระสานั้นโดยปกติแลวไมคอยจะชอบหนาสุนัขจิ้งจอกเทาไร เพราะความเจาเลหแเพทุบายและการเอา
เปรียบของสุนัขจิ้งจอกนั้น นากลัวเหลือเกิน แตวันนั้นเห็นเพ่ือนรวมปุาเป็นทุกขแทรมานแลว อดนึกสงสาร
ไมได ตนเองก็อยูในฐานะที่จะชวยเหลือได เพราะมีปากยาวสามารถลวงลงไปในล าคอคีบเอากระดูก
ออกมาไดแนๆ ประกอบกับอยากไดรางวัลที่จิ้งจอกเจาเลหแเสนอใหดวย ดวยความคิดแตในแงดี จึงเอาปาก
ลวงลงไปในล าคอของสุนัขจิ้งจอก แลวคีบกระดูกออกมาอยางงายดาย เสร็จแลวจึงไดทวงขอรางวัลวา 
“จิ้งจอก ทานไดสัญญากบัเราวาจะใหรางวัลอยางงาม ถาขาชวยเอากระดูกออกจากคอของทานได ตอนนี้
กระดูกก็ออกหมดแลว ไหนละรางวัลที่ทานจะให” “เมื่อทานเอาปากเขาไปในล าคอของเรา เราไมงับเสียก็
บุญแลว ทานชวยเรา เราคืนชีวิตใหกับทาน เจ฿ากันไป” จิ้งจอกเจาเลหแกลับทวงบุญคุณเอาอยางหนาดานๆ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ไมควรสรางประโยชนแกับผูที่ไมเป็นมิตร 

 
5. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    5.1 เรื่องกบเลือกนาย 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

กบฝูงหนึ่งอาศัยอยูอยางอิสระในบึงใหญ แตวันหนึ่งพวกมันกลับรูสึกเบื่อที่ไมมีผูปกครอง
คอยใหค าแนะน า สรางกฎระเบียบ หรือตัดสินความถูกความผิด พวกมันจึงรองขอใหเทวดาชวยหานายให 
“นี่ไง นายของพวกเจา” เทวดาสงขอนไมลงมากลางบึงเสียงดังสนั่น ฝูงกบรีบกระโดดหนีกันไปคนละทิศ
ละทางและหลบซอนตัวอยูใตโคลนตมดวยความหวาดกลัว แตเมื่อมีกบใจกลาตัวหนึ่งโผลขึ้นมาจองแลว
กระโดดขึ้นไปบนขอนไมทอนนั้น พวกกบตัวอ่ืนๆ ก็เอาอยางบาง และพูดจาดวยทาทีดูหมิ่นวา “นายที่ทาน
มอบใหนั้นออนแอเกินไปขอไดโปรดสงนายคนใหมที่มีอ านาจมากกวามาใหพวกขาดวยเถอะ”เทวดาสงนก
กระสาลงมาแทน คราวนี้ฝูงกบรุมจองมองดูนายใหมที่มีคอยาวชะลูดอยางประหลาดใจ แลวนายตัวนี้ก็จับ
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พวกมันกิน ฝูงกบที่เหลือจึงรองขอใหเทวดาสงนายคนใหมลงมาอีกครั้งเมื่อเทวดาไดยินดังนั้น ก็รองตวาด
อยางเกรี้ยวกราดวา “ถาเจาไมพอใจในสภาพที่เป็นอยู ก็ขอใหทนอยูกับภาพที่รองขอตอไปเถอะ...” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
จงพอใจในสภาพที่เป็นอยู  การรองขอในสิ่งที่ตนตองการไมรูจักจบสิ้น  
อาจกอใหเกิดผลรายตามมา 
 

    5.2 เรื่องตัวต่อกับโถน้ าผึ้ง 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง ฝูงตัวตอบินเขาไปในหองเก็บอาหาร พบโถน้ าผึ้งโถหนึ่งหกอยูบนพ้ืน พวกมันจึง
บินตรงไปที่น้ าผึ้งอันหอมหวาน ฝูงตอจึงไมยอมบินไปที่อ่ืนเลย จนน้ าหวานที่ขนเหนียวยึดเกาะขาของพวก
มันมากขึ้น ในที่สุด พวกมันก็ติดอยูจนไมสามารถดึงออกมาได “พวกเราชางโงเขลาอะไรเชนนี้” ตัวตอ
กลาวขึ้นอยางส านึกผิด “เพราะความโลภเห็นแกกินแทๆ ท าใหเราตองมาพบจุดจบอยางนาอนาถ” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ผูมีความโลภมักไดรับผลรายตอบแทนจากความโลภเสมอ 

 

    5.3 เรื่องเทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

อูฐตัวหนึ่งเดินทางไปพบเทวดา มันพูดขึ้นดวยน้ าเสียงไมพอใจวา “เพราะเหตุใด ขาจึงมี
รูปรางไมเหมือนกับสัตวแตัวอ่ืนๆ เลย ขาไมมีเขา ไมมีฟัน หรืออุงเล็บ และไมมีอวัยวะอ่ืนใดที่จะสามารถใช
ปกปูองตัวเองจากศัตรูไดเลย ขาขอใหทานไดโปรดมอบเครื่องปูองกันเหลานั้นใหกับขาบางเถอะ” เทวดา
ไดฟังดังนั้น ก็รูสึกโกรธในค าขออันโงเขลาของอูฐ จึงบันดาลใหอูฐมีใบหูที่เล็กลงกวาเดิม เพ่ือเป็นการ
ลงโทษตอความไมรูจักพอของมัน 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

 

    5.4 เรื่องม้ากับราชสีห์ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ราชสีหแตัวหนึ่งแกชราจนไมสามารถออกลาสัตวแมากินเป็นอาหารได มันจึงคิดอุบายที่จะ
ใหสัตวแตัวอ่ืนๆ เดินทางเขามาใหมันกินถึงที่อยางงายดาย ราชสีหแเฒาเจาเลหแปุาวประกาศไปทั่วปุาวา 
มันไดเรียนรูวิชาการรักษาโรคอาการเจ็บปุวยตางๆ มาตัวหนึ่งเดินผานมา มันแกลงท าเป็นเจ็บขา และ
ขอใหราชสีหแเฒาชวยรักษา เพราะลวงรูในอุบายอันชั่วรายนี้เป็นอยางดี มาจึงหันหลังใหกับราชสีหแเพ่ือ
ตรวจอาการและในขณะที่ราชสีหแเฒาแกลงท าเป็นตรวจโรคอยูนั้น มาก็ดีดราชสีหแเฒาดวยขาหลังทั้งสอง
ขางอยางเต็มแรง ท าใหราชสีหแเฒากระเด็นหงายหลังลมไปทันที เมื่อเห็นดังนั้น มาก็หัวเราะอยางสาสมใจ
ในความเจาเลหแของราชสีหแเฒา แลวเดินจากไป 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การคิดรายตอผูอ่ืนยอมตองไดรับผลตอบสนองเขาสักวันหนึ่ง 

 

    5.5 เรื่องลาจอมโว 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ลาตัวหนึ่งไดรับการเลี้ยงดูอยางดีมากกวาลาตัวอ่ืนมันจึงทะนงตนเที่ยวคุยอวดไปทั่ววา  
“ขานี่แหละท่ีสืบเชื้อสายมาจากมาโดยตรง ดีเทากับมาพันธุแดีที่สุดที่พวกเจาเคยรูจักกัน พอของขาเป็นมาผู
สงางาม” ในขณะที่ลาจอมโวก าลังพูดอยูนั่นเอง เจานายของมันซึ่งก าลังจะเรงรีบไปท าธุระส าคัญ          
ก็กระโดดขึ้นขี่หลัง พรอมกับลงแสมันอยางแรงเพ่ือใหมันวิ่งไปไดเร็วที่สุด ลาไดรับความเจ็บปวดจากแรง
แสที่หวดลงไป มันจึงกระโดดไปขางหนาทามกลางฝูงลาที่มองดูอยูพอของมันเห็นดังนั้น ก็รองตกใจออกมา
เสียงดัง เมื่อฝูงลาเห็นวาพอของเจาลาจอมโวนั้นเป็นสัตวแในตระกูลเดียวกับตน ไมไดเป็นมาดังที่คุยเอาไว
แตอยางใด ก็ดูหมิ่นวา “นี่นะรึ พอผูเป็นมาที่งามสงาเกินใครของเจา ก็เสียงที่พอของเจารองออกมานั่น  
ไมไดเป็นเสียงของลาอยางพวกขารึ” 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนฉลาดมักไมน าเอาชาติก าเนิดของตนมาโออวด  มากไปกวาความดีที่ตนมีอยูจริง 


